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КРАТКА ОБОСНОВКА

В доклада Rühle през 2011 г. Европейският парламент се отнесе критично към 
исканията за евентуален правен акт относно концесиите. 
Проектът на Комисията би създал редица нови проблеми. 

Функции на държавата

Държавата и всички нейни структури предоставят на хората услуги и стоки. 
В зависимост от вида на стоките и услугите разграничаваме, наред с другото, 
задължения за универсални услуги, социални услуги от общ интерес, услуги от общ 
икономически интерес и услуги от общ интерес1. 
Тъй като разграничаването е трудно, то често се извършва впоследствие от съдилища. 
В проекта на предложението това разграничаване не се прави. 

За изпълнение на функциите си държавата възлага поръчки в рамките на възлагането на 
обществени поръчки, отчасти под формата на концесии. Проектът и тук не прави 
разграничение, нито посочва взаимоизключващи се критерии.

Съгласно член 14 от ДФЕС и Протокол 26 към ДФЕС на местно, регионално и 
национално равнище се вземат независими решения дали стоките и услугите от общ 
интерес да бъдат произведени със самостоятелни усилия или да бъдат възложени. При 
това основният критерий е снабдяването на хората, а не критериите на вътрешния 
пазар. Ето защо би трябвало да се дефинира специфичен обхват. 

Всички структури на държавно равнище поемат функции и преследват цели, които 
служат на общото благо, общите интереси и осигуряват сплотеност. 
На практика при избора на критериите за възлагане на поръчки оправомощените да 
вземат решения се оказват, така да се каже, „стегнати в корсет“, който ги ограничава 
при вземането на решение. 
Проектът посочва критерия за икономически най-изгодната оферта. 
При този критерий наред с цената и разходите могат да се добавят и някои 
„технически“ критерии. Решението „дали“ дадена поръчка да бъде възложена, 
съответно се ограничава: Публичните органи, които имат финансови затруднения, 
може да се окажат принудени да възложат дадена поръчка, тъй като заетите в сектора 
на държавната администрация често са с по-високи доходи от работещите в частния 
сектор. 
Не би трябвало директива относно концесиите да налага на практика решения за 
приватизиране на държавни функции.

Също и въпросът „как“ да се извършва възлагането на поръчки е ограничен от 
ограничените критерии за възлагане. 

                                               
1 Съобщение на Комисията COM(2011) 900 окончателен. 
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Тъй като проектът не прави разграничение между видовете услуги, съществува 
възможност да се стигне до конфликт между правото на самоопределение и свободата 
на предоставяне на услуги. Това би могло да бъде предотвратено само чрез 
изключването на определени услуги. 

Регламентирането на концесиите няма за цел да оздравява публичните финанси. Това 
би трябвало да се постигне чрез подобряване на данъчните приходи, а не чрез 
упражняване на натиск за снижаване на цените и разходите.

Общи критерии 

Проектът за директива не предоставя правна сигурност. Определението, което се дава 
на понятието „концесия“ се различава от това на Съда на ЕС. Това би довело до нови 
съдебни решения. Липсва и разграничаването от други договорни отношения като 
лицензи, разрешения и др.

Критерият за прехвърляне на риска не е достатъчен. Ако концесионер на 
водоснабдяването изпадне в неплатежоспособност, държавата би трябвало да продължи 
да осигурява снабдяването с вода. Рискът никога не би могъл да бъде прехвърлен 
изцяло върху концесионера.

Прозрачността и простотата на процедурата също не са осигурени. 

Не е ясно за какъв период от време подобни разпоредби ще останат валидни. Не може 
да се предвидят изискванията и потребностите от допълнително предоговаряне в 
бъдеще. 

Осигуряването на качество е в противоречие с критерия за ниска цена. 

Заетост и социални въпроси 

Опитът показва, че критерият за ниска цена води до упражняване на натиск за 
намаляване на броя на заетите както при операторите, така и при подизпълнителите и 
до влошаване на условията на работа. Това е несъвместимо с хоризонталната социална 
клауза съгласно член 9 от ДФЕС. 
Критерият за икономически най-изгодна оферта съдържа насърчаване на социалните 
критерии. Не е включен критерий за спазване на колективните трудови споразумения, 
както не са включени и други критерии. По този начин конкурентната борба за 
снижаване на цената се води на гърба на работниците и служителите. 

Спазването на критериите е свързано със спазването на националните и европейските 
стандарти по отношение на трудовото право. Националните стандарти трябва обаче да 
са в съответствие с европейското право. По този начин съобразяването с принципа на 
равно заплащане за равен труд на съпоставимо работно място фактически е изключено.

Липсва изричното посочване, че нито една страна не бива възпрепятствана при 
съблюдаването на Конвенция С 94 на МОТ и че всички държави членки се насърчават 
да ратифицират и спазват тази конвенция. 
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Социалните услуги са тясно свързани с живота и здравето на хората, най-вече на 
местно равнище. Те би трябвало да бъдат напълно изключени от обхвата, а така също и 
услугите, които се предоставят от сдруженията на работниците и служителите.

Трудно е да се наложи на подизпълнителите спазването на задължителни условия на 
труд. Липсва солидарна отговорност от страна на основния оператор. 

******

Въз основа на изложените по-горе причини докладчикът предложи на комисията по 
заетост и социални въпроси да отхвърли предложението на Комисията. Комисията 
обаче не последва това предложение и прие изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните предложения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът взема 
предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве. 
Настоящата директива допринася за 
постигането на тези цели чрез 
насърчаване на устойчиви договори за 
концесия, съчетаването на 
социалните критерии на всички 
етапи от процедурата по възлагане 
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на концесия и спазването на 
задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд, 
определени от ЕС, националното 
законодателство и разпоредбите на 
международното трудово право, 
арбитражните решения и 
колективните споразумения и 
договори.
Настоящата директива не следва да 
възпрепятства държавите членки да 
спазват Конвенция № 94 на 
Международната организация на 
труда (МОТ) относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки и да изискват включването 
на трудовите клаузи в концесиите за 
услуги.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В съответствие с член 14 от 
ДФЕС във връзка с Протокол № 26 
към него националните, регионалните 
и местните органи имат широка 
свобода на действие при решаването 
на това дали, как и до каква степен 
те желаят да изпълняват сами 
публични функции.
Публичните органи могат да 
изпълняват задачи от обществен 
интерес, като използват своите 
собствени ресурси, без да са 
задължени да привличат външни 
икономически оператори. Те могат да 
извършват това в сътрудничество с 
други публични органи.



AD\915531BG.doc 7/25 PE486.119v02-00

BG

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Основната роля и голямата 
свобода на действие на националните, 
регионалните и местните органи за 
предоставяне, възлагане и 
организиране на услуги от общ 
интерес възможно най-близо до 
потребностите на потребителите е 
също така в съответствие с членове 
2, 3, 4 и 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Протокол № 26 относно 
услугите от общ интерес и член 36 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Прегледът на т.нар. 
приоритетни и неприоритетни 
услуги (услуги „A“ и „Б“) от 
Комисията показа, че не е оправдано 
да се стесни пълното прилагане на 
законодателството по обществените 
поръчки до ограничена група услуги.

заличава се

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои социални, здравни и
образователни услуги. Тези услуги се 
предоставят в конкретен контекст, 
който силно се различава в държавите 
членки, поради различните културни 
традиции. Следователно трябва да се 
въведе специфичен режим за 
концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 

(21) Имайки предвид резултатите от 
извършената от службите на Комисията 
оценка на реформата на правилата за 
обществените поръчки, изглежда 
оправдано от пълното прилагане на 
настоящата директива да бъдат 
изключени само тези услуги, които имат 
ограничено трансгранично измерение, а 
именно т.нар. услуги за личността, 
каквито са някои образователни услуги.
Тези услуги се предоставят в конкретен 
контекст, който силно се различава в 
държавите членки, поради различните 
културни традиции. Следователно 
трябва да се въведе специфичен режим 
за концесиите за тези услуги, който да 
отчита факта, че те сега започват да се 
регулират за първи път. Задължението 
за публикуване на обявление на 
предварителна информация и обявление 
за възлагане на концесия във връзка с 
всяка концесия, чиято стойност е равна 
или по-голяма от определените в 
настоящата директива прагове, е 
подходящ начин за предоставяне на 
потенциалните участници на 
информация за икономическите 
възможности, както и за информиране 
на всички заинтересовани страни 
относно броя и вида на възложените 
поръчки. Освен това при възлагането на 
концесионни договори за подобен вид 
услуги държавите членки следва да 
предприемат подходящи мерки, които 
имат за цел да осигурят спазване на 
принципите за прозрачност и 
равнопоставено третиране на 
икономическите оператори, като 
същевременно позволяват на 
възлагащите органи и възложителите да 
отчетат особеностите на въпросните 
услуги. Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи и 
възложителите могат да отчетат 
необходимостта от гарантиране на 
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необходимостта от гарантиране на 
качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

качеството, непрекъснатостта, 
достъпността, наличността и 
всеобхватността на услугите, 
конкретните нужди на различни 
категории потребители, участието и 
правото на глас на потребителите и 
новаторството.

Обосновка

Социалните и здравните услуги не следва да остават нерегулирани.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 
възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат свързани с предмета на договора 
и да не оставят на възлагащия орган или 
възложителя неограничена свобода при 
избора. Те следва да осигуряват 
възможност за реална конкуренция и да 
бъдат съпътствани от изисквания, 
позволяващи представената от 
участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно подобрят 
правната сигурност, държавите членки 
могат да предвидят използването на 
критерия за икономически най-изгодна 
оферта.

(25) За да бъде осигурена прозрачност и 
равнопоставеност, критериите за 
възлагане на концесия следва винаги да 
отговарят на някои общи стандарти. Те 
трябва да бъдат обявени предварително 
за всички потенциални участници, да 
бъдат свързани с предмета на договора 
и да не оставят на възлагащия орган или 
възложителя неограничена свобода при 
избора. Те следва да осигуряват 
възможност за реална конкуренция и да 
бъдат съпътствани от изисквания, 
позволяващи представената от 
участниците информация да бъде 
реално проверена. За да изпълнят тези 
стандарти, като същевременно подобрят 
правната сигурност, държавите членки 
могат да предвидят използването на 
критерия за икономически най-изгодна
и устойчива оферта.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Ако възлагащите органи и 
възложителите изберат да възложат 
концесия на база икономически най-
изгодната оферта, те следва да 
определят икономическите и 
качествените критерии, въз основа на 
които те оценяват офертите, за да 
установят коя от тях предлага най-
доброто съотношение между качество и 
цена. Определянето на тези критерии 
зависи от предмета на концесията, тъй 
като те трябва да дадат възможност 
нивото на изпълнение, предложено във 
всяка оферта, да бъде оценено от гледна 
точка на предмета на концесията, 
определен в техническите 
спецификации, както и да се прецени 
съотношението между качество и цена 
за всяка оферта.

(26) Ако възлагащите органи и 
възложителите изберат да възложат 
концесия на база икономически най-
изгодната и устойчива оферта, те 
следва да определят икономическите и 
качествените критерии, въз основа на 
които те оценяват офертите, за да 
установят коя от тях предлага най-
доброто съотношение между качество и 
цена. Определянето на тези критерии 
зависи от предмета на концесията, тъй 
като те трябва да дадат възможност 
нивото на изпълнение, предложено във
всяка оферта, да бъде оценено от гледна 
точка на предмета на концесията, 
определен в техническите 
спецификации, както и да се прецени 
съотношението между качество и цена 
за всяка оферта.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Техническите спецификации, 
изготвени от възлагащите органи и 
възложителите, следва да позволяват 
възлагането на концесиите да създава 
условия за конкуренция. За тази цел 
трябва да бъде възможно да се подават 
оферти, които отразяват разнообразието 
на техническите решения, така че да 
може да се постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. Следователно 
техническите спецификации следва да 
бъдат изготвени по такъв начин, че да 
не се допусне изкуствено стесняване на 
конкуренцията чрез изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор, като повтарят 
най-важните характеристики на 

(28) Техническите спецификации, 
изготвени от възлагащите органи и 
възложителите, следва да позволяват 
възлагането на концесиите да създава 
условия за конкуренция. За тази цел 
трябва да бъде възможно да се подават 
оферти, които отразяват разнообразието 
на техническите решения, така че да 
може да се постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. Следователно 
техническите спецификации следва да 
бъдат изготвени и прилагани в 
съответствие с принципите на 
прозрачност и недискриминация и по 
такъв начин, че да не се допусне 
изкуствено стесняване на 
конкуренцията чрез изисквания, които 
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доставките, услугите или 
строителството, които обикновено се 
предлагат от този икономически 
оператор. Обикновено тази цел може да 
бъде постигната по най-добрия начин и 
да се поощрят иновациите, ако 
техническите спецификации бъдат 
изготвени с оглед на функционалните 
изисквания и изискванията за 
изпълнение. В случаите, в които се 
изисква спазването на европейски 
стандарт или, при липса на такъв, на 
национален стандарт, възлагащите 
органи и възложителите следва да 
разглеждат и оферти, основаващи се на 
равнозначни договорености. За да се 
покаже равнозначността на 
участниците, може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
удостоверени от трета страна; следва 
обаче да се допускат и други подходящи 
средства за доказване като техническо 
досие от производител, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до такива удостоверения 
или до доклади от изпитвания или няма 
възможност да ги набави в съответните 
срокове.

облагодетелстват конкретен 
икономически оператор, като повтарят 
най-важните характеристики на 
доставките, услугите или 
строителството, които обикновено се 
предлагат от този икономически 
оператор. Обикновено тази цел може да 
бъде постигната по най-добрия начин и 
да се поощрят иновациите, ако 
техническите спецификации бъдат 
изготвени с оглед на функционалните
изисквания и изискванията за 
изпълнение. В случаите, в които се 
изисква спазването на европейски 
стандарт или, при липса на такъв, на 
национален стандарт, възлагащите 
органи и възложителите следва да 
разглеждат и оферти, основаващи се на 
равнозначни договорености. За да се 
покаже равнозначността на 
участниците, може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
удостоверени от трета страна; следва 
обаче да се допускат и други подходящи 
средства за доказване като техническо 
досие от производител, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до такива удостоверения 
или до доклади от изпитвания или няма 
възможност да ги набави в съответните 
срокове.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 

(29) Възлагащите органи и 
възложителите следва да могат в 
техническите спецификации и в 
критериите за възлагане да се позоват на 
конкретен производствен процес, 
конкретен начин на предоставяне на 
услуги или конкретен процес за всеки 
друг етап от жизнения цикъл на 
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продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 
органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната оферта, 
тези критерии могат да се отнасят само 
до условията на работа на лицата, които 
пряко участват във въпросния 
производствен процес или в 
предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, или до насърчаване на 
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението сред 
лицата, които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
непряка дискриминация на 
икономически оператори от друга 
държава членка или от трети държави, 
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната оферта, да 

продукта или услугата, при условие че 
те са свързани с предмета на дейност на 
концепцията. С цел социалните 
съображения да бъдат по-добре 
отразени при възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват в критериите за възлагане 
характеристики относно условията на 
работа. Когато обаче възлагащите 
органи или възложителите използват 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта, тези критерии могат 
да се отнасят само до условията на 
работа на лицата, които пряко участват 
във въпросния производствен процес 
или в предоставянето на услуги. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, или до насърчаване на 
социалната интеграция на лица в 
неравностойно положение или членове 
на уязвими групи от населението сред 
лицата, които изпълняват поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. В такъв случай 
прилагането на всички критерии, 
съдържащи тези характеристики, следва 
при всяко положение да се ограничава 
до характеристики, които имат 
непосредствено въздействие върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
непряка дискриминация на 
икономически оператори от друга 
държава членка или от трети държави, 
страни по споразумение или 
споразуменията за свободна търговия, 
по които Съюза е страна. Възлагащите 
органи и възложителите следва да могат 
също така, когато прилагат критерия за 
икономически най-изгодната и 
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използват организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
изпълняващ въпросната концесия, като 
критерий за възлагане, тъй като това 
може да повлияе на качеството на 
изпълнението на концесията и 
следователно на икономическата 
стойност на офертата.

устойчива оферта, да използват 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, изпълняващ въпросната 
концесия, като критерий за възлагане, 
тъй като това може да повлияе на 
качеството на изпълнението на 
концесията и следователно на 
икономическата стойност на офертата.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29 a) С цел социалните съображения 
да бъдат по-добре отразени при 
възлагането на концесии, 
възложителите следва да могат да 
включват социални критерии и 
критерии на политиката на заетост, 
като например: социална закрила и 
защита на заетостта, условия на 
труд, разпоредби за здравеопазване и 
безопасност, насърчаване на 
възможности за заетост за 
дългосрочно безработните, за по-
възрастни работници, за младежи и 
стажанти, за хора с увреждания, 
хора с мигрантски произход, 
стандарти за достоен труд, социално 
приобщаване, равенство между 
половете, достъп до професионално 
обучение на място, права на човека и 
етична търговия.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) Настоящата директива 
гарантира спазването на Директива 
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2001/23/ЕО относно сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности 
или части от предприятия или 
стопански дейности с цел да се 
гарантира спазването на правилата 
за равнопоставеност при
конкуренцията и защитата на 
работниците в контекста на 
прехвърлянето на предприятие.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Ако при възлагане на концесия 
новият концесионер поема 
работниците от орган, публичен 
възлагащ орган или предишния 
концесионер, правните последици на 
Директива 2001/23/ЕО във връзка с 
гарантирането на трудовата 
заетост и условията на труд се
прилагат по отношение на 
работниците.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не засяга 
правото на органи на всички равнища 
да решават дали, как и до каква 
степен да изпълняват сами публични 
функции.  Органите могат да 
извършват обществени задачи като 
използват своите собствени ресурси, 
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без да бъдат принудени да възлагат 
концесии на други (външни) 
икономически оператори. Те могат 
също така да извършват подобни 
задачи съвместно с други органи.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „възмезден договор“ означава 
договор, основанието за който се 
основава на размяна на ползи. Това 
предполага всяка страна да може да 
се възползва от сделката и ползата 
няма непременно икономически 
характер;

Изменение 15

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трудови договори; д) трудови договори или колективни 
споразумения, които допринасят за 
подобряване на условията на труд;

Изменение 16

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 

Срокът на концесията е ограничен. Сред
факторите, които могат да бъдат 
разгледани тук, е времето, което се 
приема за необходимо, за да може 
концесионерът да си възвърне 
инвестициите, направени за 
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върху вложения капитал. експлоатация на строителството или 
услугите. Може също така да се 
вземат предвид други обективни 
критерии като обществения интерес 
при съществуващо висококачествено 
предоставяне или екологично и 
социално устойчиво изпълнение на 
услугата, както и разходите, 
направени при избора на концесионер, 
а така също и времето, което се 
очаква да бъде необходимо, за 
постигане на целите, определени от 
възлагащия орган.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Социални и други специфични услуги
Договорите за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение Х, които попадат в 
приложното поле на настоящата 
директива, подлежат на 
задължението по член 26, параграф 3 
и по член 27, параграф 1.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на защитени 
предприятия и икономически 
оператори, с които целят главно 
социалната и професионална 
интеграция на работници с 

Държавите членки могат да си запазят 
правото да участват в процедури по 
възлагане на концесия на:
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увреждания и в неравностойно 
положение, или да предвидят такива 
концесии да се провеждат в 
контекста на програми за създаване 
на защитени работни места, при 
условие че над 30 % от служителите 
на тези предприятия, икономически 
оператори или програми са с 
увреждания или в неравностойно 
положение.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) защитени предприятия или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, ако по-
голямата част от съответните 
служители са лица с увреждания, 
които поради естеството или 
степента на своите увреждания не 
могат да работят при обичайните 
условия или лесно да намерят работа 
на обикновения пазар;

Изменение 20

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятия и програми, чиято 
основна цел е социалната и 
професионалната интеграция на 
работници в неравностойно 
положение, при условие че над 30 % 
от служителите на тези 
икономически оператори или 
програми са лица с увреждания или 
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лица в неравностойно положение.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Икономическите оператори 
спазват задълженията, свързани със 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, както и условията на 
труд, които се прилагат на мястото, 
където ще се извършва 
строителството, услугата или 
доставката, както е предвидено в 
националното законодателство и/или 
в колективните споразумения или 
разпоредбите на международното 
трудово право, изброени в приложение 
XIІІ а (ново).

Изменение 22

Предложение за директива
Член 22 - параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Параметрите на договорите за 
възлагане на концесии се оповестяват 
публично и могат да бъдат подлагани 
на проверка.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 25 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Чрез разработването на подходящи 
инструменти възлагащите органи могат 
да използват обработените по 

8. Чрез разработването на подходящи 
инструменти възлагащите органи могат 
да използват обработените по 
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електронен път данни във връзка с 
процедурите за обществени поръчки, 
за да предотвратят, разкрият и отстранят 
допуснати на всеки етап грешки.

електронен път данни във връзка с 
процедурите по възлагане на концесии, 
за да предотвратят, разкрият и отстранят 
допуснати на всеки етап грешки.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия условията за 
участие, свързани с:

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за концесия или в 
документа условията за участие, 
свързани с:

Изменение 25

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) многократни и/или сериозни 
нарушения на законодателството в 
областта на трудовата заетост, 
социалното осигуряване или околната 
среда, установени със съдебни 
решения, които имат силата на 
окончателно отсъждане.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, отсъждащо, че не е 
изпълнил задължения, свързани с 

6. Всеки икономически оператор се 
отстранява от участие в концесия, ако 
възлагащият орган или възложителят 
научи за решение, което не подлежи на 
обжалване, или правно обвързващо 
административно решение,
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плащане на данъци или вноски за 
социално осигуряване съгласно 
законовите разпоредби на страната, в 
която е установен или съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
възлагащия орган или възложителя.

отсъждащо, че не е изпълнил 
задължения, свързани с плащане на 
данъци или вноски за социално 
осигуряване съгласно законовите 
разпоредби на страната, в която е 
установен или съгласно разпоредбите на 
държавата членка на възлагащия орган 
или възложителя или ако такъв 
оператор е бил обект на повече от 
един случай на неблагоприятно 
решение или санкция съгласно 
трудовото законодателство.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Държавите членки предвиждат
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Изменение 28

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) нарушения на законодателството 
в областта на социалното 
осигуряване, трудовата заетост, 
данъчното облагане и околната среда.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

4. Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий може да 
включва, в допълнение или към цената, 
или към разходите, някой от следните 
критерии:

Изменение 30

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) качество, включително технологични 
предимства, естетични и функционални 
свойства, достъпност, проект съобразен 
с всички потребители, екологични 
характеристики и иновативно естество;

a) качество, включително технологични 
предимства, естетични и функционални 
свойства, достъпност, проект съобразен 
с всички потребители, социален 
интерес, екологични характеристики и 
иновативно естество;

Изменение 31

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) социални критерии и критерии на 
политиката на заетост.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия,
могат да бъдат взети под внимание, 
като впоследствие след възлагането на 
концесията този персонал може да бъде 
заменян само със съгласието на 
възлагащия орган или възложителя, 
който трябва да се увери, че замените 
осигуряват равностойна организация и
качество;

б) при концесии за услуги и концесии, 
включващи проектиране на 
строителство, организацията и 
качеството на персонала, определен за 
изпълнение на въпросната концесия,
както и квалификацията и 
професионалното поведение на всеки 
подизпълнител, се вземат под 
внимание, като впоследствие след 
възлагането на концесията този 
персонал може да бъде заменян само със 
съгласието на възлагащия орган или 
възложителя, който трябва да се увери, 
че замените осигуряват равностойна 
организация, качество, квалификация 
или опит;

Изменение 33

Предложение за директива
Член 39 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая, посочен в параграф 4, 
възлагащият орган или възложителят 
уточнява в обявлението за поръчката, в 
поканата за подаване на оферти или в 
документите за концесията 
относителната тежест, която той дава на 
всеки от избраните критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната оферта.

В случая, посочен в параграф 4, 
възлагащият орган или възложителят 
уточнява в обявлението за поръчката, в 
поканата за подаване на оферти или в 
документите за концесията 
относителната тежест, която той дава на 
всеки от избраните критерии за 
определяне на икономически най-
изгодната и устойчива оферта.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
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може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители, като 
предостави информация относно 
подизпълнителите, включително 
техните имена, данни за контакт и 
законни представители. Всякакви 
промени във веригата за възлагане на 
подизпълнители се посочват 
незабавно на възлагащия орган, 
включително техните имена, данни 
за контакт и законни представители.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор.

2. Параграф 1 не засяга въпросa зa 
отговорносттa нa основния 
икономически оператор и 
отговорността на подизпълнителя.

Изменение 36

Предложение за директива
Приложение 4 – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
КОНЦЕСИИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
СЕ СЪДЪРЖА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
КОНЦЕСИИ ИЛИ В ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА КОНЦЕСИЯТА

Изменение 37

Предложение за директива
Приложение 10 
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Текст, предложен от Комисията

УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 17
Код по CPV Описание

7511000-4 и
от 85000000-9 до 85323000-9
(с изключение на 85321000-5 и 
85322000-2)

Услуги по здравеопазване и социални 
дейности

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Административни образователни, 
здравни и културни услуги 

75300000-9 Услуги по задължително обществено 
осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги по задължително обществено 
осигуряване, свързани със социална 
защита

98000000-3 Други обществени, социални и 
персонални услуги

98120000-0 Услуги на синдикални организации

98131000-0 Услуги на религиозни организации

Изменение

заличава се
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