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ОБОБЩЕНИЕ 

1. Контекст 

„Обществени поръчки и политика на сближаване” — проучването обхваща две основни 
области от обществено-политически интерес и е съсредоточено върху определяне на 
връзките между тях. От съществено значение е в началото на анализа да се обясни как 
и къде се прилагат обществените поръчки в контекста на политиката на сближаване. 
Бенефициерите на програмите по европейската политика на сближаване получават 
подкрепа за изпълнение на проектите от европейски и национални фондове. Всички 
покупки на стоки и услуги по тези програми са обвързани с правилата за обществените 
поръчки. Това безспорно важи за всички публични субекти. Частните организации 
обаче също са длъжни да следват тези правила. Следователно анализът съдържа 
гледната точка както на бенефициерите, така и на администрацията на програмите. 

Основната цел на това проучване е членовете на комисията по регионално 
развитие на Европейския парламент да придобият пълна представа относно 
състоянието на сферата на обществените поръчки във връзка със стратегията на 
ЕС за 2020 г., нарастващата роля на местните и регионалните власти в прилагането на 
правилата за обществените поръчки в изпълнение на политиката на сближаване и 
текущия процес на модернизиране на политиката на Европейския съюз в областта на 
обществените поръчки1. 

Специфичните цели на проучването са следните: 

 Да обясни начина, по който се прилагат обществените поръчки при 
изразходването на средства от структурните фондове. 

 Да хвърли светлина върху въпроса как прилагането на структурните фондове се 
свързва с обществените поръчки и да определи съответните участници. 

 Да определи най-често срещаните проблеми, които възникват във връзка с 
процедурите за възлагане на обществени поръчки при изпълнението на 
програмите и проектите в областта на политиката на сближаване. 

 Да оцени дали и как действащите директиви подпомагат или възпрепятстват 
изпълнението на политиката, както и дали новаторските елементи (напр. 
състезателния диалог) оказват измеримо въздействие. 

 Да представи основните проблеми при транспонирането на действащите 
директиви в националното законодателство. 

 Да разгледа въпроса дали бариерите пред малките и средните предприятия 
затрудняват успешното им участие в процедури за възлагане на обществени 
поръчки и дали оказват влияние върху изпълнението на програмите и проектите 
по политиката на сближаване (като се има предвид фактът, че малките и 
средните предприятия са един от основните елементи на стратегията на ЕС за 
2020 г. по отношение на обществените поръчки). 

 Да предостави на Европейския парламент данни за цялостното въздействие, 
както и за административната и финансовата тежест на правилата за 
обществените поръчки върху изпълнението на политиката на сближаване. 

                                                 
1  Европейска комисия (2011 г.), „Зелена книга относно модернизирането на политиката на ЕС в областта 

на обществените поръчки. Към по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки“, COM(2011)15 
окончателен, Брюксел, 27.1.2011 г. 
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Направен е преглед на съществуващата литература на европейско и национално 
равнище, като предвид получената непълната картина са включени и серия лични и 
телефонни интервюта със специалисти в областта на политиката на сближаване. 
Общият преглед на ситуацията е допълнително подкрепен и с няколко малки казуса.  

2. Състоянието в ЕС 

Изследването на действащата рамка за обществените поръчки в ЕС, включително 
специалните процедури за рамковите споразумения, състезателния диалог и 
динамичната система за покупки, служи за начало на анализа на състоянието. 
Транспонирането на европейските разпоредби относно обществените поръчки в 
националното законодателство е от основно значение, следвано от разграничението 
между обществени поръчки и държавни помощи — други два аспекта от основно 
значение. С цел пълното разглеждане на въпроса за обществените поръчки в 
Европейския съюз е направен преглед на обществените поръчки за 2011 г. Настоящият 
анализ съдържа следните основни точки: 

 Обществените поръчки представляват около 13 % от БВП на Европейския съюз. 
Въпреки това на европейско равнище липсват ясни и подкрепени с документи 
цифри. 

 Европейският парламент и Съветът са приели две директиви относно 
обществените поръчки през 2004 г. с цел консолидиране на обществените 
поръчки на европейско равнище. Тези директиви уреждат процедурите за 
възлагане на обществени поръчки чрез споразумения за поръчки над определен 
праг на Европейския съюз. 

 Обществените поръчки под определените прагове на Европейския съюз се 
уреждат съгласно националното законодателство. Националните разпоредби в 
областта на обществените поръчки под праговете са различни, но много от 
държавите членки са избрали да прилагат в случаите на поръчки под праговете 
на ЕС същите правила като тези за поръчки над праговете.  

 Правилата относно обществените поръчки обхващат различни процедури и 
съдържат няколко изключения. Най-отчетливото разграничение се очертава 
между откритите, ограничените и процедурите на договаряне с или без 
предварително обявление.  

 С цел опростяване, при определени условия директивите предвиждат процедури 
за състезателен диалог, рамково споразумение и динамична система за 
покупки.  

 Процедурите за обществените поръчки и за държавните помощи са различни по 
характер. Въпреки това понякога изглежда неясно дали правилата относно 
обществените поръчки автоматично изключват прилагането на правилата за 
държавните помощи.  

 Европейската комисия и Европейският парламент осъзнават необходимостта от 
по-голяма ефективност и опростяване на разпоредбите относно обществените 
поръчки и в момента извършват преглед на разпоредбите. 

 Преработването им е основно насочено към административно опростяване с цел 
по-голяма ефективност и акцентира специално върху обществените поръчки за 
(I) иновации, (II) околна среда и ефективно използване на ресурсите, (III) 
социални услуги и (IV) подобряване на достъпа на малките и средните, както и 
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на новосъздадените предприятия. 

Това води до взаимовръзката между структурните фондове и обществените 
поръчки. В глава 4 от настоящото проучване се признава значението на 
обществените поръчки в политиката на сближаване на Европейския съюз като въпрос 
от основен интерес. В тази връзка са анализирани функциите на фондовете, 
възприемането на риска в практиката, количественото измерение и видовете 
интервенции. Освен това трябва да се вземат под внимание обществените поръчки в 
областта на разработването на проекти, участието на малките и средните предприятия 
в процедурите за възлагане на обществени поръчки и съществуващите контролни 
функции в рамките на политиката на сближаване, което да доведе до разглеждане на 
въпросите, свързани с нередностите и измамите като основни предизвикателства в 
проучваните сфери. Разглеждани са проблемите в програмите на политиката на 
сближаване и ролята на Сметната палата — два въпроса от съществено значение. С 
цел получаването на пълна картина е подчертано потенциалното значение на 
конкретни аспекти на обществените поръчки (напр. т.нар. екологосъобразни 
обществени поръчки или състезателния диалог). Въз основа на това основните 
заключения от анализа са следните: 

 От гледна точка както на органите по програмите, така и на бенефициерите, 
рисковете, свързани с обществените поръчки, се проявяват най-ярко при 
инфраструктурните инвестиции. При управлението на програмите съществува 
риск от висока честота на грешките и нарушенията във връзка с обществените 
поръчки, както и рискове, свързани с автоматичната отмяна въз основа на 
правилото „n+2/n+3“. За бенефициерите съществуват значителни рискове, 
свързани със сроковете, допълнителните разходи и др.  

 Проектите, включително големите строителни дейности във връзка с 
инфраструктурни инвестиции, които са свързани с мащабни процедури за 
възлагане на обществени поръчки, представляват 46 % от целия бюджет на 
политиката на сближаване (около 159 милиарда евро) на европейско равнище 
за периода 2007—2013 г. 

 Малките и средните предприятия се изправят пред процедури за възлагане на 
обществени поръчки по две линии. На първо място, обществените поръчки 
представляват основен дял от техния бизнес и им се налага редовно да 
кандидатстват по тях. На второ място, когато става дума за обществено 
финансиране малките и средните предприятия или други организации са 
задължени да прилагат разпоредбите относно обществените поръчки при 
закупуването на стоки и услуги с публични средства. Докато в първия случай 
малките и средните предприятия се справят все по-добре, във втория случай те 
продължават да срещат сериозни пречки.  

 Регламентите на Европейския съюз предвиждат стабилен финансов контрол на 
операциите, както и системни одити и одити на случайни извадки от проектите. 
Въпреки това ефикасността и ефективността на контрола върху обществените 
поръчки често се подкопават от липсата на опит, обучение, познания относно 
управлението на вътрешно ниво и от текучеството на персонала. 

 Предизвикателствата пред управлението на проектите във връзка с 
обществените поръчки са различни в зависимост от вида на програмите. 
Управляващите органи на големите оперативни програми, насочени към 
инфраструктурни инвестиции, имат по-голяма възможност да разполагат с 
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достатъчен вътрешен експертен опит в областта на обществените поръчки. 
Управляващите органи по оперативните програми, които обхващат широк кръг 
от интервенции, срещат по-големи предизвикателства при установяването на 
ефикасен и ефективен контрол върху обществените поръчки и свързаните с тях 
стратегии за управление на риска. 

 Нарушаването на правилата относно обществените поръчки се нарежда на 
второ място сред първите десет нередности за 2010 г., като обхваща 14 % от 
случаите и 17 % от финансовия обем. 

3. Примери и практически опит 

Въз основа на посочения по-горе подход, в глава 5 се разглеждат някои примери, 
които очертават определена типология на програмите в областта на политиката на 
сближаване. Профилът на съответната държава и програма допринасят за нагледното 
представяне на по-общите заключения, изложени в предходните раздели. 
Практическият опит обхваща отчасти примери от областта на цели „Сближаване“, 
„Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейското териториално 
сътрудничество“. Необходимо е да се отбележи, че когато се споменават конкретна 
държава или програма, това не означава, че в миналото в съответната държава са 
били налице особени недостатъци във връзка с обществените поръчки. На всички 
участници с опит в политиката на сближаване е известно, че във връзка с 
обществените поръчки съществуват проблеми във всички държави членки и по 
отношение на всички видове програми.  

Програмите по структурните фондове са установили различни процедури за покриване 
на изискванията в различните области на интервенция. Контекстът, структурите за 
управление и установените начини на изпълнение на програмите се различават 
съществено в рамките на Европейския съюз, а доста често е възможно да съществуват 
значителни разлики между отделните програми в една и съща държава членка. 
Необходимо е да се подчертаят три общи аспекта:  

 Подпомагане чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие на инфраструктурни проекти и проекти за 
околната среда, управлявани от публични органи. В този случай 
публичните органи възлагат чрез търг конкретни инфраструктурни проекти, 
които се обявяват публично в целия Европейски съюз. Тези проекти са 
предимно над прага на Европейския съюз (понастоящем 5 милиона евро, вж. 
глава 2) и поради тази причина трябва да се прилагат директивите на 
Европейския съюз за обществените поръчки. 

 Подкрепа за предприятията, за малките и средните предприятия2 и 
центровете за научни изследвания за иновации и растеж (което 
включва научни изследвания и информационни и комуникационни 
технологии). В този случай финансирането от Европейския фонд за 
регионално развитие се предоставя на предприятия, неправителствени 
организации и центрове за научни изследвания, с цел да им бъде осигурена 
подкрепа за иновативно развитие, диктувано от пазара. Бенефициерите са 
длъжни да спазват правилата относно обществените поръчки във връзка със 
стойността на покупките по проекта. В този случай стойността на покупките 

                                                 
2  Определение за МСП съгласно Препоръка 2003/361/ЕК на Европейската комисия, публикувана в 

Официалния вестник на Европейския съюз, L 124, стp. 36 от 20 май 2003 г. 
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се разпростира върху целия спектър от прагове на обществените поръчки, 
като се започне с доставката на стоки на стойност под 10 000 евро и се 
стигне до съоръжения и оборудване за научни изследвания на стойност 
няколко милиона евро. Такъв широк набор от подходи в областта на 
обществените поръчки се прилага и в други тематични области като туризъм, 
култура и градско/регионално развитие. 

 Пряко финансиране за физически лица под прага на Европейския 
съюз (предимно чрез Европейския социален фонд): Разпоредбите 
относно обществените поръчки не представляват проблем в тази област, тъй 
като сумите за обществените поръчки са предимно под праговете, за които 
се прилагат сложни процедури за обществени поръчки. 

Разграничението между три групи процедурни задължения обхваща всички видове 
целеви групи, които участват във финансирането по политиката на сближаване.  

Примерите, подробно разгледани в глава 5 от настоящото проучване, са следните: 

 Програми по цел „Сближаване“ — примерът на Словакия. 

 Програмата по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ за Северен 
Рейн-Вестфалия. 

 Обществени поръчки по програмите по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“. 

 Страна кандидатка/присъединяваща се държава — случаят на Хърватия (тъй 
като тя бе определена за бъдеща членка на Европейския съюз, проучихме 
годините, предхождащи присъединяването). 

Основните заключения, направени въз основа на казусите, са следните: 

 Казусите от Словакия — държава, която е част от цел „Сближаване“ — и 
Хърватия — бивша страна кандидатка — подчертават необходимостта от 
целенасочени действия за изграждане на капацитет. 

 Нещо повече, в Словакия законът за обществените поръчки, като сравнително 
нов елемент в законодателството, е предмет на чести изменения, които 
представляват допълнително предизвикателство за всички органи по 
програмата, натоварени с контролни функции. 

 Органите за управление по програмите отправят ясно послание за това, че 
процедурите под определените прагове на Европейския съюз следва да бъдат 
опростени, за да бъдат облекчени контролните органи и бенефициерите по 
отношение на голяма част от административната тежест, която не допринася 
непременно за справедливото, прозрачно и лишено от дискриминация 
възлагане на обществени поръчки. 

4. Основни констатации и препоръки 

Необходимо е ясно да се заяви, че общото предназначение и начин на действие 
на обществените поръчки нямат алтернатива: публичните инвеститори следва да 
дадат възможност на всички заинтересовани и способни частни изпълнители да 
подадат оферти за изпълнението или доставката на необходимите строителни работи, 
стоки или услуги. Политиката на сближаване на ЕС не следва да бъде обект на 
дерогация от директивите за обществените поръчки на европейско равнище. 

 7 



Тематичен отдел Б: Структурни политики и политика на сближаване 
 

Всички основни аргументи в полза на обществените поръчки са валидни с по-голяма 
сила при политиката на сближаване на ЕС. В действителност националното 
законодателство в областта на обществените поръчки е сложно и всяка тенденция, 
насочена към опростяването му, ще е добре дошла. Обсъждането на директивите 
на ЕС в областта на обществените поръчки следва да се използва за повишаване на 
осведомеността относно това, че значителна част от съществуващата сложност във 
връзка с обществените поръчки се дължи на усложнения, съдържащи се в 
националното законодателство. 

Конкретното предизвикателство по отношение на политиката на сближаване на ЕС — 
особено в сравнение със схемите за предоставяне на национални субсидии — е 
свързано с наличието на няколко нива на контрол. Така възможността за установяване 
на нарушения на правилата за обществените поръчки е по-голяма. Същевременно 
обаче работещите в сферата на одита и контрола на политиката на сближаване в по-
голяма част от случаите не са експерти в областта на обществените поръчки. Очевидно 
е, че при тези обстоятелства ограниченият брой на процедурите и лесно разбираемите 
прагове ще е от полза и за двете страни — бенефициери и органи по одита и контрола.  

Въз основа на анализа на състоянието в Европейския съюз и след разглеждане на 
определени типични примери и практически опит в областта на обществените поръчки 
и политиката на сближаване, проучването предлага четири основни препоръки 
относно:  

 контрола като политическа отговорност; 

 задълженията на управлението на програмите; 

 адекватността на правилата за обществените поръчки по отношение на по-
малките проекти; 

 насърчаването на нови елементи във връзка с обществените поръчки в 
областта на политиката на сближаване. 

Основните правни и технически аспекти на политиката на сближаване и на 
обществените поръчки са предмет на националното законодателство. Рамката на 
Европейския съюз внася допълнителни изисквания по отношение на отчитането, 
мониторинга и контрола, но проектите като цяло се ръководят от национални правила 
и норми (особено при инфраструктурните инвестиции). 

Различията на територията на Европейския съюз произтичат от обстоятелството, че 
администрацията на програмите на Европейския съюз в държавите от ЕС-12 
обикновено е част от обособени в значителна степен различни нива на 
администрацията. По-голяма част от основните министерства разполагат със собствени 
отдели за изпълнение на програмите по политиката на сближаване. Квалификацията 
на служителите в тези отдели е основно в областта на езиците, отчитането и 
мониторинга, докато основния експертен опит, който се изисква при обществените 
поръчки в сферата на инфраструктурата, принадлежи на други отдели, за които може 
да се каже, че са изградени въз основа на традиционния технически и правен 
експертен опит. Това води до няколко предизвикателства, свързани с компетентността 
и контролните функции. Институциите, които осъществяват контрол върху 
обществените поръчки, очевидно се нуждаят от експертен опит на съответното 
равнище. Достатъчният брой и стабилността на персонала представляват 
предварително условие за ефикасна и ефективна работа. 
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Политическото изграждане на контролните функции представлява изискване за 
такава стабилна рамка. Намаляването на бюджета, постоянните промени на 
политиките по отношение на персонала и мащабната политическа намеса са често 
срещани предизвикателства пред контролните органи. 

Поради това е от изключителна важност да се признае необходимостта от ефективни и 
ефикасни контролни функции, с цел важният пазар на обществените поръчки в 
рамките на политиката на сближаване да стане прозрачен и справедлив. Съществува 
значително количество данни от цяла Европа, че без контрол такава прозрачност и 
справедливост не би могла да е налице. 

 

Препоръки 

Политиката на сближаване осигурява значителни средства за публични инвестиции в 
множество държави членки и обществените поръчки са основен инструмент за 
осигуряване на справедлив достъп до този пазар. В държавите, в които политиката на 
сближаване осигурява значително финансиране, европейските участници следва да 
поддържат ясни доводи в подкрепа на необходимостта от ефективни и ефикасни 
институции за контрол, особено с оглед на предстоящия програмен период 2014—
2020 г. 

 

Основната отговорност пред Европейската комисия по отношение на 
изпълнението се носи от управляващите органи по програмите на политиката на 
сближаване. Одитните органи, вторите по значение институции, които осъществяват 
надзор върху контрола, разполагат с правомощията да извършват предварителен, 
текущ и последващ одит на функционирането на системите за контрол. 

Съществуват следните две основни възможности за по-доброто функциониране на 
обществени поръчки по програми, финансирани от структурните фондове: 

 Въвеждане на функции за мониторинг и засилване на контролните функции 
(Европейската комисия би могла да заложи мониторинга и контрола на 
обществените поръчки като изричен задължителен елемент във всички 
документи, съдържащи насоки). 

 Осигуряване на стимули за по-голяма достъпност на експертния опит в 
областта на обществените поръчки за управляващите и бенефициерите по 
програмите (програмите по политиката на сближаване разполагат с 
финансови средства за изпълнение и управление, които са част от отделен 
приоритет, наречен „техническа помощ“. Изграждане на капацитет в 
областта на обществените поръчки би могло да бъде част от финансирането 
за техническа помощ, но рядко се третира по този начин). 

Използването на техническата помощ за изграждане на капацитет в областта на 
обществените поръчки е силно препоръчително на европейско равнище. Важно е 
подходът да е насочен към осигуряването на подходящ експертен опит за: 

 управление на програми във връзка с упражняването на предварителен 
(преди възлагането), както и на последващ контрол; 
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 бенефициерите (например като се състави списък от правоспособни 
експерти в областта на обществените поръчки, които да са на разположение 
за безплатно извършване на приблизителна оценка на разходите и 
предоставяне на първоначални насоки (т.е. срещу заплащане от средства по 
програмата). 

Прегледът на практиката по програми, финансирани от структурните фондове, в целия 
Европейски съюз показва, че капацитетът за ефективен контрол на обществените 
поръчки и предотвратяването на измами при обществените поръчки по програмите, 
т.е. предимно уменията в рамките на управляващите органи и финансовия контрол, е 
твърде ограничен. Това важи с особена сила за програмите, чрез които се финансират 
широк кръг от инициативи, включително малки инфраструктури програми, като 
регионалните оперативни програми и програмите по цел „Регионална 
конкурентоспособност и заетост“, и тези по цел „Териториално сътрудничество“. За 
засилване на капацитета си органите по програмите често трябва да разчитат на 
експертния опит на други институции, на националните служби за обществените 
поръчки и дори на националните сметни палати. Поради това е необходима подобрена 
рамка за конструктивен обмен на познания в областта на управлението и достъп до 
експертен опит в сферата на обществените поръчки. 

 

Препоръки 

Европейският парламент би могъл да започне преговори с Комисията за осигуряване 
на пакет за обществените поръчки в рамките на политиката на сближаване. Пакетът 
би могъл да се състои от няколко елемента като въвеждане на мониторинг, засилване 
на разпоредбите относно контрола и подобряване на насоките във връзка с 
евентуални празнини в гаранциите по отношение на обществените поръчки по 
програмите. По-специално по отношение на програмите, които включват широк 
спектър от допустими интервенции, съществуват множество възможности с цел: 

предотвратяване на недостатъците, свързани с обществените поръчки; 

осигуряване на висока степен на осведоменост за обществените поръчки на всички 
етапи от цикъла на управление на програмите и проектите.  

 

Казусите ясно показват проблемите, свързани с правилата относно 
обществените поръчки, за по-малките проекти. Малките и средните предприятия, 
както и други по-малки организации, са длъжни да прилагат разпоредбите относно 
обществените поръчки при управлението на проекти с публично финансиране. Това е 
свързано с различни пречки, особено по отношение на капацитета им за справяне с 
тези процедури. 

Проблемът със сложните поръчки е свързан не само с разпоредбите на Европейския 
съюз, но се наблюдава и в някои държави членки при процедури под праговете на 
Европейския съюз. В тези случаи сложността на обществените поръчки на равнището 
на държавите членки може дори да надхвърли сложността на европейско ниво. 
Същевременно е изключително трудно да се докаже ефективно използване на 
финансовите средства без сравнение на цените. Поради това дискусията сочи в полза 
на определянето на минимални стандарти за сравнение на цените, т.е. за прозрачно 
установяване на сравнителни оферти без прекомерни административни тежести.  
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При всички случаи, за достигане на структурните фондове до потенциалните им 
целеви групи, е необходимо намаляване на сложността на обществените поръчки.  

Препоръки 

Управлението на проекти, финансирани с публични средства, от по-малки 
организации предполага малък обем на поръчките. Изпълнителите, както и 
възлагащите органи твърдят, че в такива случаи процедурите за обществените 
поръчки следва да бъдат опростени. Европейските участници биха могли да 
подкрепят провеждането на дискусия за определяне на минимални стандарти за 
прозрачно сравнение на цените при малки обеми на поръчките, като по този начин 
ще се създаде възможност за намаляване на различията в правните разпоредби 
относно поръчките с по-малък обем в националното законодателство за обществените 
поръчки в целия Европейски съюз.  

Освен това, с цел намаляване на тежестта за по-малките организации и 
бенефициери, следва да се осигури подкрепа от страна на експерти в областта на 
обществените поръчки в рамките на бюджета за техническа помощ на оперативните 
програми.  

 

Съществуват няколко нови елемента в областта на обществените поръчки, които 
заслужават внимание от страна на участниците в политиката на сближаване от цяла 
Европа. По-специално, екологосъобразните обществени поръчки и устойчивите 
обществени поръчки, които поставят акцент върху разходите по време на целия 
жизнен цикъл на стоките и сградите, биха били подходящи елементи в рамките на 
една политика на сближаване, съобразена с целите на ЕС за 2020 г. Член 17 от 
Регламент (EС) № 1083/2006 постановява, че „целите на фондовете се осъществяват в 
рамките на устойчивото развитие на [...] околната среда“. На практика за всички 
оперативни програми се изисква установяването на устойчивостта на околната среда 
като хоризонтален принцип. Насърчаването на екологосъобразните обществени 
поръчки като положителен принос към устойчивостта на околната среда би могло до 
подсили същността на този принцип.  

Би могло да се обмисли прилагането на подобен подход и за социално отговорните 
обществени поръчки като малък, но конкретен елемент, който допринася за целта за 
социално включване. Не на последно място, проектите, свързани тези нови елементи в 
областта на обществените поръчки, биха могли да бъдат насърчавани в рамките на 
следващото поколение програми. Такъв подход би могъл да приеме различни форми, 
включително: 

 Инициативи за обучение в областта на екологосъобразните и социално 
отговорните обществени поръчки на местните и регионалните органи като 
част от изграждането на капацитет в рамките на национални програми за 
техническа помощ или, специално за социално отговорните обществени 
поръчки например, като част от техническата помощ по програми на 
Европейския социален фонд. 

 Подкрепа за електронните обществени поръчки като един от елементите на 
оперативните програми във връзка с информационното общество (които са 
често срещани в ЕС-12). 
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Препоръки 

Политиката за сближаване на ЕС със значителния си финансов обем би могла да служи 
като лост за въвеждането на нови елементи като екологосъобразните, социално 
отговорните и електронните обществени поръчки.  

За насърчаването на тези елементи с оглед на предстоящия програмен период обаче 
ще са необходими одобрение и подкрепа на европейско равнище, т.е. от страна на 
Европейската комисия и Европейския парламент, като и на национално ниво. За тази 
цел е важно да бъдат информирани и ангажирани националните органи за обществени 
поръчки, за да се достигне до повече от управляващите органи по програмите. При 
липса на такива координирани инициативи на европейско и национално равнище 
управляващите органи по програмите ще са склонни да отдават малко или никакво 
значение на критериите за възлагане на поръчките, различни от критерия за най-ниска 
цена. 

 


