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ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публичните органи сключват договори, за да се гарантира, че работите могат
да бъдат изпълнявани и че услугите могат да бъдат предоставяни. Тези
договори представляват търговски обем в размер на 2448 милиарда евро, което
показва, че европейските обществени поръчки са основна движеща сила за
икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Пакетът за
обществените поръчки, приет през 2014 г. от Парламента и Съвета, добавя
2,88 млрд. евро годишно към БВП на ЕС. Освен това директивите на ЕС
в областта на обществените поръчки са довели до увеличение на стойността
на общите средства от по-малко от 200 милиарда евро до приблизително
525 милиарда евро.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 26 и 34, член 53, параграф 1 и членове 56, 57, 62 и 114 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Договорите за обществени поръчки играят съществена роля в икономиките
на държавите членки, като техният размер се оценява на повече от 16%
от БВП на Съюза. Преди прилагането на законодателството на Общността
само 2% от договорите за обществени поръчки се възлагаха на предприятия
от други държави. Тези договори играят ключова роля в определени
сектори (строителство, благоустройство, енергетика, телекомуникации и тежка
промишленост) и традиционно те представляват законови или административни
правила, с които се е отдавало предпочитание на национални доставчици.
Отсъствието на открита и ефективна конкуренция беше една от пречките
пред изграждането на единния пазар, като водеше до повишаване на
разходите за възложителите и в определени ключови производства пречеше на
конкурентоспособността.
Прилагането на принципите на вътрешния пазар към тези договори осигурява
по-добро разпределение на икономически ресурси и по-рационално използване
на публичните средства, като при по-интензивна конкуренция публичните органи
получават продукти и услуги с най-високото налично качество на най-добра
цена. Като се дава предимство на най-добре представящите се предприятия
на европейския пазар, се насърчава конкурентоспособността на европейските
дружества и се увеличава съблюдаването на принципите на прозрачност,
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еднакво третиране, действителна конкуренция и ефикасност, като по този начин
се намаляват рисковете от измами и корупция.

ПОСТИЖЕНИЯ

Общността е приела законодателство, насочено към координирането на
националните правила, с които се налагат задължения за публикуване на
поканите за представяне на оферти и за обективност на критериите, използвани
при разглеждането на офертите. Започвайки от 1960-те години на миналия век,
бяха приети няколко нормативни акта, свързани с обществените поръчки, но по-
късно Общността реши да опрости и координира законодателството в тази област
и прие четири директиви (Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО, 93/37/ЕИО и 93/38/
ЕИО). С цел опростяване и разясняване три от тези директиви бяха обединени
в Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки и Директива 2004/17/
ЕО за сектора на водните, енергийните, транспортните и пощенските услуги.
Няколко години по-късно Директива 2009/81/ЕО въведе конкретни правила за
възлагане на обществени поръчки, насочени към улесняване на достъпа до
пазарите в областта на отбраната на останалите държави членки.

РЕФОРМА

През 2014 г. Парламентът и Съветът приеха нов пакет за обществените поръчки,
който включва Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки (за отмяна
на Директива 2004/18/ЕО) и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането
на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (за отмяна на
Директива 2004/17/ЕО). Новият пакет за обществените поръчки беше допълнен
от нова директива относно концесиите (Директива 2014/23/ЕС), която установява
правна рамка за възлагането на концесии[1], с която се гарантира, че всички
стопански субекти в ЕС разполагат с ефективен и недискриминационен достъп до
пазара на ЕС, и с която се предоставя по-голяма правна сигурност по отношение
на приложимото право.
Външният аспект на обществените поръчки се отчита също така в предложението
на Комисията за регламент от 2012 г. относно достъпа на стоки и услуги
от трети държави на вътрешния пазар на Европейския съюз в областта на
обществените поръчки и за процедурите, подкрепящи преговорите относно
достъпа на стоки и услуги от Европейския съюз на пазарите за обществени
поръчки на трети държави. Застой в преговорите доведе до ново предложение на
Комисията през 2016 г. Официалната процедура по приемане беше приключена
през юни 2022 г. от съзаконодателите, а окончателният акт беше подписан на
23 юни 2022 г.

[1]„Концесиите“ са възмездни договори, чрез които един или повече възлагащи органи или възложители поверяват
изпълнението на строителство или предоставянето и управлението на услуги на един или повече стопански субекти.
Стопанските субекти, на които е възложена концесия, придобиват изключителното право да експлоатират дейностите
или услугите, които са предмет на договора, или това право заедно с плащане.
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През април 2012 г. Комисията прие стратегия за e-procurement с цел цялостно
преминаване към електронни (e-procurement) обществени поръчки до средата
на 2016 г. На 16 април 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха
Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените
поръчки.
На 3 октомври 2017 г. Комисията прие две съобщения: „Повишаване
на ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на
Европа“ (COM(2017)0572) и „Подпомагане на инвестициите чрез доброволна
предварителна оценка на големи инфраструктурни проекти във връзка
с обществените поръчки“ (COM(2017)0573). С цел по-нататъшно подобряване
на европейските обществени поръчки (пакет за стратегията за обществените
поръчки) Комисията публикува и препоръка със заглавие „Относно
професионализацията на обществените поръчки — Изграждане на архитектура
за професионализацията на обществените поръчки“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Всички процедури трябва да са в съответствие с принципите на правото
на ЕС, и по-специално на свободното движение на стоки, свободата на
установяване и свободата на предоставяне на услуги, както и с принципите,
които произтичат от тях, като равнопоставеност, недискриминация, взаимно
признаване, пропорционалност и прозрачност. Конкуренцията, поверителността
и ефективността трябва също да бъдат спазвани.
А. Видове процедури
Поканите за участие в търг трябва да съответстват на различни видове
процедури, които се използват на основата на система от прагове. В директивите
също така се посочват методите за изчисляване на прогнозната стойност на
всеки договор за обществена поръчка[2], както и указанията за процедурите,
които трябва да се прилагат. При „откритата процедура“ всеки заинтересован
стопански субект може да представи оферта. При „ограничената процедура“
само поканените кандидати могат да представят оферти. При „конкурентната
процедура с договаряне“ всеки стопански субект може да подаде заявка
за участие, но само поканените кандидати, след оценка на предоставената
информация, могат да подават първоначална оферта. В процедурата на
„състезателен диалог“ всеки стопански субект може да подаде заявка за
участие, но само поканените кандидати могат да участват в диалога. Тази
процедура се използва, когато възлагащите органи[3] не са в състояние да
определят средствата за удовлетворяване на своите потребности или за оценка
на това, което пазарът може да предложи като решение. Поръчката се възлага
единствено въз основа на критерия за възлагане с най-добро съотношение
между цена и качество. Създадена е нова процедура „партньорство за иновации“

[2]„Договори за обществени поръчки“ са договори с определен паричен интерес, сключени между един или повече
стопански субекти и един или повече възлагащи органи, с предмет строителство, доставка на продукти или
предоставяне на услуги.
[3]„Възлагащи органи“ са държавните, регионалните или местните органи, публичноправните органи, както и асоциации
от един или няколко държавни, регионални или местни органа или от един или няколко публичноправни органа.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=COM:2012:0179:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:572:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:573:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.259.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2017:259:TOC


Справочник за Европейския съюз - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

за случаите, в които е налице необходимост от новаторско решение, което
все още не се предлага на пазара. Възлагащият орган решава да създаде
партньорство за иновации с един или няколко партньори, които извършват
отделни научноизследователски и развойни дейности, с цел договаряне на нови
и новаторски решения по време на тръжната процедура. И накрая, в конкретни
случаи и обстоятелства възлагащите органи могат да възлагат обществени
поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявяване.
Б. Критерии за възлагане на договор
Възлагащите органи трябва да възлагат договори за обществени поръчки
въз основа на икономически най-изгодната оферта. С реформата на правилата за
възлагане на обществени поръчки беше въведен този нов критерий за възлагане,
а именно принципът на „икономически най-изгодната оферта“ (критерият „MEAT“),
който има за цел да гарантира най-доброто съотношение между качество и
цена (а не най-ниската цена), т.е. той отчита качеството на въпросната дейност,
стока или услуга, както и цената или разходите за целия жизнен цикъл. Този
критерий поставя по-голям акцент върху качеството, околната среда и социалните
съображения, както и върху новаторството.
В. Правила за публикуване и прозрачност
Процедурите за възлагане на поръчки трябва да гарантират необходимата
прозрачност на всички етапи. Това се постига по-специално чрез публикуване
на основните елементи на процедурите за възлагане на обществени поръчки и
чрез публикуване на информация за кандидатите и оферентите, както и чрез
осигуряване на достатъчна документация относно всички етапи от процедурата.
Г. Правна защита
За да се решат случаите на нарушаване на правилата за обществените
поръчки от страна на възлагащите органи, Директивата относно средствата
за правна защита (Директива 2007/66/EО) предлага ефективна система за
преглед, обхващаща двете директиви за обществените поръчки и директивата за
концесиите, и въвежда два важни елемента, включително периода на изчакване.
След решението за възлагане на обществена поръчка периодът на изчакване
позволява на оферентите да се запознаят с решението и да решат дали
да започнат процедура на преглед. През този период от най-малко 10 дни
възлагащите органи не могат да подпишат договора.
Д. Други аспекти на обществените поръчки
Новите правила насърчават „зелените“ обществени поръчки чрез използване на
подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл и дават възможността
за посочване на конкретен етикет или екоетикет. Социалните аспекти също са
важни, като в тези директиви се включват конкретни разпоредби за социално
приобщаване, социални критерии, подизпълнение и опростен режим за договори
за услуги. Намаляването на излишната бюрокрация и увеличаването на достъпа
на МСП до обществени поръчки са също така от основно значение. Новите
правила въвеждат „Единен европейски документ за обществената поръчка“ и
използването на декларации от свое име. Достъпът на МСП до обществени
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поръчки ще бъде засилен, по-специално чрез възможността за разделяне на
поръчките на обособени позиции и чрез ограничаване на годишните изисквания
за оборот. Новите директиви изискват постепенното въвеждане на електронни
обществени поръчки и определят специфични правила относно техниките и
инструментите за електронни и комбинирани обществени поръчки, като например
рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове и т.н.
Освен това директивите включват съдебната практика на Съда на Европейския
съюз относно вътрешните отношения, което прави възможно при определени
условия възлагащите органи да възлагат договор на предприятие без процедура
за възлагане на обществена поръчка. Новите правила засилват действащото
законодателство, що се отнася до конфликти на интереси, фаворизиране и
корупция.
На 11 март 2020 г. Комисията публикува работен документ относно критериите
на ЕС за „зелени“ обществени поръчки за центрове за данни, сървърни зали и
услуги в „облак“ с цел да се гарантира, че оборудването и услугите на центровете
за данни се доставят по екологосъобразен начин в съответствие с целите на ЕС
в областта на енергетиката, изменението на климата и ефективното използване
на ресурсите.
След избухването на епидемията от COVID-19 Комисията предложи регламент
за създаване на програма за действие на Съюза в областта на здравето
(EU4Health, COM(2020)0405), в който се планира възлагането в по-голяма
степен на обществени поръчки в области като лекарства, ваксини, нови
лечения и данни. Окончателният акт беше подписан от председателите на
съзаконодателите на 24 март 2021 г. и публикуван в Официален вестник на
Европейския съюз на 26 март 2021 г. Регламент (ЕС) 2021/522 влезе в сила
в деня след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския
съюз и се прилага със задна дата, считано от 1 януари 2021 г. Комисията
публикува също така нови насоки за публичните купувачи, за да помага на
публичните органи да използват рамката на ЕС за обществените поръчки, за
да се гарантира бързо закупуване на необходимото оборудване, и стартира
пет съвместни обществени поръчки за лични предпазни средства с държавите
членки. На 27 май 2020 г. Комисията публикува съобщение относно плана за
възстановяване след COVID-19 (COM(2020)0456) и подчерта необходимостта
от цифровизиране на обществените поръчки чрез разработване на национални
системи и платформи за електронни обществени поръчки.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Преди да приеме Пакета за възлагането на обществени поръчки
на 15 януари 2014 г., Парламентът прие няколко резолюции, включително
резолюцията от 18 май 2010 г. относно „развитието в областта на обществените
поръчки“, резолюцията от 12 май 2011 г. относно „равния достъп до пазарите
на публичния сектор в ЕС“ и в трети държави, както и тази от 25 октомври
2011 г. относно „модернизирането на обществените поръчки“. В тези резолюции
Парламентът призова за мерки за опростяване и за по-голяма правна сигурност,
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както и за отчитане на стойността и устойчивостта при възлагането на
обществени поръчки.
Като част от усилията за по-нататъшно подобряване на европейските обществени
поръчки Парламентът прие резолюция относно пакета за стратегията за
обществените поръчки на 4 октомври 2018 г., в която призовава за по-добро
внедряване на цифровите технологии в обществените поръчки в Съюза, мерки
за улесняване за МСП и предприятията от социалната икономика, подобряване
на достъпа на доставчиците от ЕС до пазарите на обществени поръчки
в трети държави и професионализация на купувачите[4]. През ноември 2020 г.
в проучване, озаглавено „Правни пречки в държавите членки пред правилата
на единния пазар“[5], беше установено, че различията в професионализма в
областта на обществените поръчки между държавите членки са значителна
причина за неравномерния достъп до обществени поръчки.
Съгласно оценките, съдържащи се в научните изследвания, неотдавнашната
законодателна дейност на Парламента би могла да генерира до 2,88 милиарда
евро годишно. Същевременно директивите на ЕС в областта на обществените
поръчки доведоха до увеличение на общите средства от по-малко от
200 милиарда евро до приблизително 525 милиарда евро[6].
През април 2020 г. беше публикуван информационен общ преглед, озаглавен
„Рамката на ЕС за обществените поръчки“[7], в който се прави преглед на начина,
по който рамката на ЕС за обществените поръчки допринася за постигането на
целите на Парижкото споразумение и на стратегията за кръговата икономика.
Този научноизследователски документ беше поискан от комисията по вътрешния
пазар и защита на потребителите (IMCO) за нейния бъдещ доклад по собствена
инициатива (INI), озаглавен „Към по-устойчив единен пазар за предприятията и
потребителите“, приет от Парламента на 25 ноември 2020 г.
На 22 февруари 2021 г. на комисията IMCO беше представено[8] всеобхватно
проучване, в което се дава картина на въздействието на COVID-19 върху
вътрешния пазар. В проучването се отправят свързани с политиките препоръки
относно възможните начини за действие при бъдещи кризи, като например
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предоставянето на средства, които да бъдат използвани за разработването и
възлагането на поръчки за бъдещи ваксини, и непрекъснатата координация на
правилата на равнище ЕС. Както беше обсъдено в проучването, държавите
членки бързо признаха необходимостта от координация и солидарност при
снабдяването с медицинско оборудване и лични предпазни средства (ЛПС)
с оглед на сериозността на кризата:
На 1 декември 2021 г. комисията IMCO проведе публично изслушване относно
устойчивите обществени поръчки съвместно с комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI). Целта на изслушването
беше да се определи как използването на пълния потенциал на обществените
поръчки би могло да спомогне за постигането на целите на Европейския зелен
пакт. По време на изслушването експерти, представляващи различни европейски
университети, бизнес организации, министерства на държавите членки и НПО,
обсъдиха как да се насочват по-добре „зелените“ обществени поръчки, как да се
увеличи използването им от социално отговорните участници, как да се улеснява
достъпът им до тях и как да се подобрява разпространението на информация и
осведомеността относно устойчивите обществени поръчки.
На 9 юни 2022 г. Парламентът прие резолюция относно предложението на
Комисията във връзка с международния инструмент в областта на обществените
поръчки (IPI). Преговорите между съзаконодателите бяха приключени през
юни 2022 г., а окончателният акт беше подписан на 23 юни 2022 г. Целта на
IPI е да насърчи отварянето на световните пазари на обществени поръчки.
През май 2022 г. беше публикувано[9] проучване, поискано от комисията IMCO и
озаглавено „Цифровият единен пазар и цифровизацията на публичния сектор –
GovTech и други иновации в областта на обществените поръчки“. В проучването
се разглеждат възможностите за разработване на платформа на ЕС, наречена
GovTech, с цел подпомагане на модернизацията на публичния сектор.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[9]Hoekstra, M. и др., The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector, (Цифровият единен пазар и
цифровизацията на публичния сектор), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,
Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент,
Люксембург 2022 г.
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