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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията за Директива относно обществените поръчки играе 
решаваща роля в рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж [СOM(2010) 2020]. Обществените поръчки следва все повече да 
генерират високо ниво на заетост, както и да спомагат за достигането на други цели, 
преди всичко в политиката в областта на околната среда и социалната политика.

С предложението Комисията иска, от една страна, „да се повиши ефективността на 
публичните разходи [...] от гледна точка на съотношението качество-цена“, от друга
страна иска да даде възможност да се „използват по по-добър начин обществените 
поръчки в подкрепа на общи обществени цели, които включват опазване на околната 
среда [...] заетост и социално приобщаване, както и гарантиране на възможно най-
добрите условия за осигуряване на висококачествени обществени услуги.“ Тази 
инициатива е похвална. Въпреки това предложенията на Комисията не отиват 
достатъчно далеч и остават прекалено необвързващи, по-специално по отношение на
социалната устойчивост.
В Европейския съюз публичните органи изразходват едва 18 % от БВП за обществени 
поръчки за доставки, строителство и услуги, т.е. реформата на регламентите за 
държавните поръчки е съществен двигател за по-голяма устойчивост в обществото. Тъй 
като се отнася за публични средства, особено голяма е отговорността тези средства да 
не се отпускат за краткосрочни цели, а да се разглеждат като дългосрочна инвестиция в 
обществото.

В името на тази цел е необходимо инициативата да бъде поставена на широка основа. 
Следните моменти във връзка с това са особено важни:

- Критерият за най-благоприятните разходи трябва да се зачеркне, без да се заменя. 
Критерият за „икономически най-изгодната оферта“ позволява достатъчна гъвкавост, за 
да се включи в офертата и цената. За да стане ясно какво се има предвид под 
„икономически най-изгодната оферта“, формулировката трябва да бъде „икономически 
най-изгодната и устойчива“ оферта (MEAST).

- Приложимите трудови и социални стандарти следва да се засягат не само в 
съображенията, но и в членовете. Всички разпоредби, приложими на работното място и 
регламентирани посредством международни споразумения и европейски регламенти, 
но и посредством национално законодателство, арбитражно решение или колективни 
трудови договори, трябва да намерят приложение – също и в трансгранични ситуации.

- Допълнително за възложителя трябва да съществува възможност да интегрира и други 
видове социални критерии в техническите спецификации и/или критерии за възлагане, 
например създаването на условия за труд за групи в неравностойно положение, 
равнопоставеност, достъп до обучение или лоялна търговия. Още в началото на 
процедурата трябва да може да се прецени дали оферентът може също и да изпълни 
тези критерии. Тук трябва да се включат също и външните социални разходи, свързани 
с предмета на поръчката.

- При особено ниски оферти критериите трябва да бъдат по-строги, тъй като е 
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достатъчно дадена оферта да бъде с 25 % по-ниска от средната стойност на внесените 
оферти, или с 10 % по-ниска от следващата най-ниска, за да бъде това достатъчно 
основание за изясняване на някои елементи.

- Разпоредбите относно подизпълнителите в предложението на Комисията не са 
достатъчно пълни. В своята оферта оферентът трябва не само да засегне въпроса за 
подизпълнителите, но и да ги назове и да ги направи идентифицируеми, като посочи 
техните данни за контакт и законните им представители. Освен това на главния 
изпълнител и на всички междинни подизпълнители трябва да може да се търси 
отговорност в случай на неспазване на социалните и трудовоправни разпоредби, 
разпоредбите относно здравето и безопасността на работното място и трудовите 
условия.

- Новият раздел относно социалните услуги следва да позволява по-добра защита на 
качеството на персоналните услуги. За тази цел включването на определени критерии 
за качество трябва да е задължително. Възлагането на обществени поръчки освен това 
не трябва в никакъв случай да се основава само на най-благоприятната цена. Успоредно
с това е необходимо разделът да се допълни с разпоредби относно критериите за 
изключване, подизпълнителите и спазването на действащите на работното място 
трудови и социални норми.

- За коректното прилагане е важно раздел ІV, Управление, да се допълни. Така 
например изпълнители, при които се констатират значителни и трайни дефицити при 
изпълнението на поръчките, следва да се отбележат в регистър, достъпен за публичните 
изпълнители, което да е основание за изключване. Мониторингът на прилагането на 
разпоредбите относно обществените поръчки, особено що се отнася до действащите 
трудови и социални норми на работното място, следва също да се осъществява от 
публичния надзорен орган.

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 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) 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 
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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. Директивата допринася за 
постигането на тези цели чрез 
насърчаване на устойчивите 
обществени поръчки, интеграцията 
на социалните критерии на всички 
етапи от процедурата за обществена 
поръчка 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 във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка.

Or. en

Обосновка
Позоваването на хоризонталната социална клауза, която е новост на Договора от 
Лисабон, е основно за устойчивите обществени поръчки и за включването на 
хоризонталните социални критерии през целия период на обществената поръчка.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Настоящата директива не следва 
да пречи на държавите членки да 
спазват Конвенция № 94 на МОТ 
относно трудовите клаузи в 
договорите за обществени поръчки и 
насърчава включването на трудови 
клаузи в обществените поръчки.

Or. en

Обосновка
Конвенция № 94 на МОТ предвижда, че договорите за обществени поръчки следва да 
включват трудови клаузи, които гарантират равно третиране с местните 
работници. Държавите членки, които са ратифицирали тази Конвенция, не следва да 
бъдат възпрепятствани да спазват разпоредбите й. Настоящото пояснение е особено 
важно в контекста на Решението на Съда по дело C-346/06 (Rüffert).

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Настоящата директива 
гарантира спазването на Директива 
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 
гарантира спазването на правилата 
за равнопоставеност при 
конкуренцията и защитата на 
работниците в контекста на 
прехвърлянето на предприятие.

Or. en
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Обосновка
Ако публичен орган възложи на частния сектор функция, която преди това е била 
изпълнявана на вътрешно равнище, може да се получи прехвърляне по смисъла на 
Директивата за прехвърляне на предприятия. В тези случаи Директивата за 
прехвърляне на предприятия се прилага и предвижда съдържателна информация и 
процедури на консултация и забранява каквато и да било промяна на съществуващите 
условия на труд, включително уволнение.

Изменение 4

Предложение за директива
Параграф 5г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5г. Възлагащите органи разполагат с 
голяма свобода за използване на 
техническите спецификации и 
критерии за възлагане, за да 
постигнат своите цели, включително 
целите за устойчивост. При условие 
че връзката с правилото на предмета 
е изпълнена, настоящата директива 
не е предназначена да ограничава 
допълнително видовете съображения, 
че възлагащият орган може да решава 
посредством техническите 
спецификации или критериите за 
възлагане.

Or. en

Обосновка
Правилата за обществени поръчки трябва да имат за цел по-голяма устойчивост. 
Следователно публичните органи следва да имат по-голяма свобода за интеграция на 
критериите за устойчивост в техническите спецификации и критериите за възлагане,
при условие че те имат връзка с предмета (както се изисква от практика на Съда на 
Европейския съюз относно възлагането на обществени поръчки).

Изменение 5

Предложение за директива
Параграф 5д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5д. Техническите спецификации, 
критериите за възлагане и условията 
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за изпълнение на договора се 
различават чрез ролята, която те 
изпълняват в процеса на възлагане на 
обществените поръчки, а не чрез 
тяхното съдържание. Посредством 
техническите спецификации 
възлагащият орган определя 
абсолютни изисквания. За разлика от 
това, критериите за възлагане 
позволяват на възлагащия орган да 
сравнява съответните предимства на 
различните комбинации от критерии. 
Накрая, клаузите за изпълнение на 
договора посочват как договорът 
трябва да бъде изпълнен.

Or. en

Обосновка
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги
следва да се установи специален режим 

(11) Поради специфичното си естество 
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави
членки поради различни културни 
традиции. Поради специфичното си 
естество като цяло е трудно да се 
балансират с правилата на 
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с по-висок праг от 500 000 EUR. 
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз. 
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

вътрешния пазар, които се прилагат 
за обществените поръчки. Поради 
това публичните органи следва да 
предпочитат други начини на 
предоставяне на тези услуги и трябва 
да гарантират високо качество на 
предоставените социални услуги, ако 
независимо от това те решат да 
приложат процедурите за възлагане 
на обществени поръчки. За по-добра 
защита на качеството на тези услуги 
при възлагането на обществени 
поръчки, следва да се установи 
специален режим с по-висок праг от 500 
000 EUR. Персонални услуги със 
стойности под този праг обикновено не 
представляват интерес за доставчиците 
от други държави членки, освен ако 
няма конкретни признаци за 
противното, като например 
финансираните от Съюза трансгранични 
проекти. Поръчки за персонални услуги 
над този праг трябва да са обект на 
изискванията за прозрачност, действащи 
в рамките на целия Съюз. Предвид 
значението на културния контекст и 
деликатния характер на тези услуги, 
държавите членки трябва да имат 
голяма свобода да организират избора 
на доставчиците на услуги по считания 
от тях за най-подходящ начин.
Основната роля и голямата 
дискреционна власт на националните, 
регионалните и местните органи при 
предоставяне, възлагане и 
организиране на услугите от общ 
икономически интерес също така 
съответства на Протокол № 26 
относно услугите от общ интерес, 
член 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и член 36 от Хартата на 
основните права. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират, че 
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възлагащите органи прилагат специални 
критерии за избора на доставчици на 
услуги като критериите, установени в 
доброволната европейска рамка за 
качеството на социалните услуги на 
Комитета за социална закрила на 
Европейския съюз, като осигуряват 
по-високо равнище на качество, 
безопасност, достъпност, равно 
третиране и насърчаване на 
универсалния достъп и на правата на 
потребителите. Това означава, че 
принципи като качество, 
непрекъснато изпълнение, 
достъпност, предлагане и 
изчерпателност на услугите, както и
демократичен контрол и отчетност,
са особено важни. Държавите членки 
и/или публичните органи продължават 
да разполагат със свободата да 
извършват тези услуги сами, 
включително вертикално „вътрешно“ 
предоставяне или хоризонтално 
сътрудничество между общини 
(между публични институции), или да 
организират социалните услуги по 
какъвто и да било друг начин, който не 
включва възлагане на обществени 
поръчки – например само финансирайки 
такива услуги или предоставяйки 
лицензи или разрешения на всички 
икономически оператори, отговарящи 
на условията, установени предварително 
от възлагащия орган, без ограничения 
или квоти, стига тази система да 
гарантира в достатъчна степен 
разгласяването и да отговаря на 
принципите за прозрачност и липса на 
дискриминация. Съгласно съдебната 
практика на Съда, по-специално 
Решение по дело C-70/95 (Sodemare), 
на възлагащите органи може да бъде 
разрешено да запазват поръчки за 
организации с нестопанска цел, ако 
това ограничение е предвидено от 
националното законодателство и е в 
съответствие с европейското 
законодателство, ако е необходимо и 
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пропорционално да се постигнат 
някои обществени цели на 
националната система за 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат 
на това възлагащите органи трябва 
да имат право да приемат като 
критерии за възлагане или 
„икономически най-изгодната 
оферта“, или „най-ниската цена“, 
като се има предвид, че във втория 
случай те са свободни да установяват 

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес и други 
характеристики на жизнения цикъл. 
Съответно възлагащите органи 
следва да приемат критерии за 
възлагане с оглед оценка на 
съображенията за устойчивост на 
възлагащия орган. Възлагащите 
органи също така са свободни да 
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адекватни стандарти за качество чрез 
технически спецификации или условия 
за изпълнение на поръчката.

установяват адекватни стандарти за 
качество и за устойчивост чрез 
технически спецификации или условия 
за изпълнение на поръчката.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Когато възлагащите органи 
решат, че ще възлагат поръчка на 
икономически най-изгодната оферта, 
те трябва да определят критериите за 
възлагане, въз основа на които ще 
оценяват офертите, за да определят коя 
от тях предлага най-доброто 
съотношение качество-цена. 
Определянето на тези критерии зависи 
от предмета на поръчката, тъй като те 
трябва да дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на този предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възлагащия орган, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

(38) Възлагащите органи трябва да 
определят критериите за възлагане, въз 
основа на които ще оценяват офертите, 
за да определят коя от тях предлага най-
доброто съотношение качество-цена, 
като имат предвид съображенията за 
устойчивост. Определянето на тези 
критерии зависи от предмета на 
поръчката, тъй като те трябва да дадат 
възможност нивото на изпълнение, 
предложено във всяка оферта, да бъде 
оценено от гледна точка на този 
предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възлагащия орган, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи могат
да определят икономически най-
изгодната оферта, и подхода за оценка 
на разходите за целия жизнен цикъл, 
при условие че използваната 
методология е установена по обективен 
и недискриминационен начин и 
достъпна за всички заинтересовани 
страни. Понятието за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
включва всички разходи в рамките на 
целия жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за 
разработка, производство, експлоатация, 
поддръжка и депониране в края на 
жизнения цикъл), така и техните 
външни разходи, стига те да могат да се 
остойностяват и следят. Общи 
методологии трябва да се разработят на 
ниво Съюз за изчисляване на разходите 
за целия жизнен цикъл за определени 
категории доставки или услуги; когато 
такава методология бъде разработена, 
нейното използване трябва да стане 
задължително.

(40) Тези мерки в конкретните сектори 
трябва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи следва
да определят икономически най-
изгодната и устойчива оферта и 
подхода за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, при условие че 
използваната методология е установена 
по обективен и недискриминационен 
начин и достъпна за всички 
заинтересовани страни. Понятието за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл включва всички разходи в 
рамките на целия жизнен цикъл на 
строителството, доставките или 
услугите, както техните вътрешни 
разходи (като тези за разработка, 
производство, експлоатация, поддръжка 
и депониране в края на жизнения 
цикъл), така и техните външни разходи, 
стига те да могат да се остойностяват и 
следят. Общи методологии трябва да се 
разработят на ниво Съюз за изчисляване 
на разходите за целия жизнен цикъл за 
определени категории доставки или 
услуги; когато такава методология бъде 
разработена, нейното използване трябва 
да стане задължително.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 

Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
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възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват определен 
производствен процес, определен начин 
за предоставяне на услугите или 
определен процес за всеки от другите 
етапи от жизнения цикъл на продукт 
или услуга, при условие че те са 
свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на 
„икономически най-изгодна оферта“, 
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО 
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 косвена 
дискриминация на икономически 
оператори от други държави членки или 
на лица от трети държави, участващи в 
споразумения или споразумения за 
свободна търговия, по които Съюзът е 
страна. За поръчки за услуги и за 
поръчки, включващи строително 

възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват 
характеристики на жизнения цикъл, 
като определен производствен процес, 
включително например социални и 
екологични аспекти, определен начин 
за предоставяне на услугите, 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, които 
имат за цел свеждане до минимум 
или увеличаване в максимална степен 
на екологичните или социални 
въздействия, или определен процес за 
всеки от другите етапи от жизнения 
цикъл на продукт или услуга, при 
условие че те са свързани с предмета на 
обществената поръчка. Връзката с 
правилото на предмета следва да бъде 
широко интерпретирана. Съответно,
за по-добро интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки 
на възложителите може да бъде 
позволено да включват в техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане изисквания, които са свързани 
с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат например да засягат 
единствено опазване на здравето на 
персонала, участващ в производствения 
процес, балансираното представяне 
на мъжете и жените (напр. равно 
заплащане, равновесие между 
професионалния и личния живот), 
достъп до професионалното обучение 
на място, участие и консултации на 
потребителите, достъпност, права 
на човека, етична търговия, или да 
подпомагат социалната интеграция на 
хора в неравностойно социално 
положение или членове на уязвими 
групи (като дългосрочно безработни, 
роми, мигранти или по-млади или по-
възрастни работници) сред лицата, 
ангажирани с изпълнението на 
поръчката, включително достъпността 
за лица с увреждания Всеки критерий за 
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проектиране, възлагащите органи трябва 
също така да имат право да използват 
като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като технически 
спецификации или критерии за
възлагане организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
на когото е възложено изпълнението на 
въпросната поръчка, тъй като това може 
да се отрази на качеството и 
устойчивостта на изпълнението ѝ и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата. Възлагащите 
органи могат също така да 
интегрират в техническите 
спецификации или в критериите за 
възлагане социални съображения по 
отношение на външните социални 
разходи, които са пряко свързани с 
жизнения цикъл, като въздействията 
от производството върху 
заобикалящата околна среда и 
съседните общности. Възлагащите 
органи следва да определят в 
техническите спецификации 
задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
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трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка.

Or. en

Обосновка
Ако публичен орган възложи на частния сектор функция, която преди това е била 
изпълнявана на вътрешно равнище, може да се случи прехвърляне по смисъла на 
Директивата за прехвърляне на предприятия. В тези случаи Директивата за 
прехвърляне на предприятия се прилага и предвижда съдържателна информация и 
процедури на консултация и забранява каквато и да било промяна на съществуващите 
условия на труд, включително уволнение.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 
трябва да бъдат длъжни да поискат 
обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти. 
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, възлагащият 
орган следва да има правото да 
отхвърли офертата. Отхвърлянето 
трябва да бъде задължително в 

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 
трябва да бъдат длъжни да поискат 
обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти. 
Когато оферентът не може да даде 
задоволително обяснение, възлагащият 
орган следва да отхвърли офертата. 
Отхвърлянето трябва да бъде 
задължително в случаите, в които 
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случаите, в които възлагащият орган е 
установил, че необичайно ниската 
стойност се дължи на неспазване на 
задължителното законодателство на 
Съюза в областите на социалното, 
трудовото или екологичното право
или на разпоредбите на 
международното трудово право.

възлагащият орган е установил, че 
необичайно ниската стойност се дължи 
на неспазване на законодателство на 
Съюза в областта на екологичното 
право или на задълженията във връзка 
със социалните условия и условията 
на заетост, здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и националното законодателство, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, арбитражно решение, 
колективни трудови договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, посочени в 
приложение ХІ, което се прилага на 
мястото, където ще се извърши 
строежът, услугата или доставката; 
тези задължения следва също така да 
се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
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на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с наемане на 
работа на лица, които са безработни от 
дълго време, с обучение на безработни и 
младежи, със спазване по същество на 
основните конвенции на 
Международната организация на труда 
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство. По 
отношение на задълженията във 
връзка със социалните условия и 
условията на заетост, здравето и 
безопасността на работното място, 
социалното осигуряване и условията 
на труд във вида, в който са 
определени от законодателството на 
ЕС и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражно решение, 
колективни трудови договори и 
разпоредбите на международното 
трудово право, посочени в 
приложение ХІ, което се прилага на 
мястото, където ще се извърши 
строежът, услугата или доставката, 
възлагащите органи следва да 
определят разпоредби за определяне 
на подходящо равнище на защита в 
общите клаузи за изпълнение на 
договора.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) За периода на изпълнение на 
обществената поръчка се прилагат 
законите, подзаконовите актове и 
колективните споразумения на 
национално ниво и на ниво Европейски 
съюз, които са в сила по отношение на 
условията за заетост и безопасност на 
труда, при условие че тези правила и 
тяхното прилагане са съобразени с 
правото на Съюза. В случаите от 
трансгранично естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга с оглед
изпълнението на обществена 
поръчка, Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
определя минималните условия, 
които трябва да бъдат спазвани от 
приемащата държава по отношение 
на тези командировани работници..
Ако в националното право се съдържат 
разпоредби в този смисъл, 
неизпълнението на тези задължения 
може да се разглежда като сериозно 
нарушение на професионалното 
поведение от страна на съответния 
икономически оператор, което може да 
доведе до изключването му от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

(44) За периода на изпълнение на 
обществената поръчка следва да се 
прилагат законите, подзаконовите 
актове и колективните споразумения на 
национално ниво и на ниво Европейски 
съюз, които са в сила по отношение на
мястото, където ще се извърши 
строежът, услугата или доставката, 
в условията за заетост и безопасност на 
труда, включително в случаите от 
трансгранично естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка. Ако в националното право се 
съдържат разпоредби в този смисъл, 
неизпълнението на тези задължения 
може да се разглежда като сериозно 
нарушение на професионалното 
поведение от страна на съответния 
икономически оператор, което може да 
доведе до изключването му от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

Or. en

Обосновка

Всички разпоредби за защита на заетостта и условията на труд следва да се 
прилагат, включително всички колективни споразумения, и в случай на командироване 
на работници. Решението на Съда по дело C-346/06 (Rüffert) е довело до тълкуване на 
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основните стандарти, определени от Директива 96/71/EО като максимални 
стандарти, които прилагат единствено всеобщо задължителни колективни трудови 
договори и минимални трудови възнаграждения; въпреки това трябва да се 
гарантира, че е налице равно третиране на всички работници.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – точка 22а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22a. Характеристики на жизнения 
цикъл означават елементи, свързани с 
която и да било част от жизнения 
цикъл на продукт или работници или 
предоставяне на услуга, както е 
определено в точка 22 от настоящия 
член. Характеристиките на 
жизнения цикъл могат да бъдат 
невидими характеристики, които са 
включени в продукт като резултат 
от изборите, направени при 
производството или при други етапи 
на неизползване от жизнения цикъл.

Or. en

Обосновка

„Характеристиките на жизнения цикъл“ са основни за включването от публичните 
органи на съображения за устойчивост. Те следва да бъдат определени, за да се 
изясни как те могат да бъдат включени в техническите спецификации и критериите 
за възлагане.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи 
прилагат състезателна процедура с 
договаряне или състезателен диалог, 
когато обществената поръчка може 
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да включва прехвърляне на 
предприятие.

Or. en

Обосновка

Ако публичен орган възложи на частния сектор функция, която преди това е била 
изпълнявана на вътрешно равнище, може да се случи прехвърляне по смисъла на 
Директивата за прехвърляне на предприятия. В тези случаи Директивата за 
прехвърляне на предприятия се прилага и предвижда съдържателна информация и 
процедури на консултация и забранява всяка промяна на съществуващите условия на 
труд, включително уволнение.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 - буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) в резултат на изисквания за 
консултации с представители на 
служители за строителство или 
услуги, където е назначен персонал.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на 
строителство, услуга или доставка.

Техническите спецификации, 
определени в точка 1 от приложение 
VIII, се посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на 
строителство, услуга или доставка, за да 
постигнат целите на възлагащия 
орган, включително целите за 
устойчивост.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния
жизнен цикъл по член 2, точка 22.

Тези характеристики могат да се отнасят 
до конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всички други характеристики на
жизнен цикъл по член 2, точка 22а 
(нова).

Това може да включва:

Or. en

Обосновка
Социалните критерии следва да бъдат включени във всички етапи от процеса на 
обществената поръчка. Следва да бъде възможно публичните органи да изискват 
спазването на вече определени социални критерии в техническите спецификации. Тъй 
като организацията, квалификацията и опитът на персонала оказват значително 
въздействие върху качеството и устойчивостта на строителните работи или на 
услугата, вече следва да може да се изискват определени елементи в техническите 
спецификации.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) социални критерии като зачитане 
на правото на достойни условия на 
труд, нормативната уредба в 
областта на здравето и 
безопасността, колективните 
преговори, баланса между мъжете и 
жените (напр. равно заплащане, 
равновесие между професионалния и 
личния живот), социалното 
включване, включително 
възможностите за заетост на лица с 
увреждания, лица в неравностойно 
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положение или уязвими лица (като 
дългосрочно безработни, роми, 
мигранти или по-млади или по-
възрастни работници), достъп до 
професионално обучение на място, 
участие и консултации на 
потребителите, достъпност, права 
на човека и етична търговия;

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) социални съображения по 
отношение на външните социални 
разходи, които са пряко свързани с 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22, като въздействията 
от производството върху 
заобикалящата околна среда и 
съседните общности;

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за поръчки за услуги и за поръчки, 
включващи проектиране на 
строителни обекти, организацията, 
квалификацията и опита на 
персонала, на когото е възложено 
изпълнението на поръчката.

Or. en
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост като здраве и безопасност на 
работното място, социално 
осигуряване и условия на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката, следва да бъдат ясно 
определени от възлагащите органи в 
техническите спецификации, като 
част от абсолютните изисквания за 
възлагане на обществената поръчка.

Or. en

Обосновка
Задълженията, свързани със социалната закрила и защитата на заетостта и 
условията на труд, следва да бъдат определени в техническите спецификации като 
абсолютни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се счита за кандидат.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 

a) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
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включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възлагащите органи – да възложат 
поръчката;

включително екологичните и 
социалните характеристики, стига 
параметрите да са достатъчно точно 
формулирани, за да позволяват на 
оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката, включително, 
съгласно параграф 1, изискванията, 
свързани с характеристиките на 
жизнения цикъл на изискваните 
строителни работи, доставки или 
услуги, както е посочено в член 2, 
точка 22а (нова);

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право,
или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

2. Възлагащите органи следва да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, 
подал най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не спазва, най-малко 
в еквивалентна степен, задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на екологичното 
право или на задълженията във връзка 
със социалните условия и условията 
на заетост, като здраве и 
безопасност на работното място, 
социално осигуряване и условия на 
труд във вида, в който са определени 
от законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
изброени в приложение XI, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката, включително във 
веригата от подизпълнители.
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Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 
решение, което има силата на 
окончателно отсъждане и което 
постановява, че икономическият 
оператор не е изпълнил задължения по 
отношение на плащането на данъци или
осигурителни вноски в съответствие с 
нормативните разпоредби на 
държавата, в която е установен, или 
с тези на държавата членка на 
възлагащия орган.

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в поръчка, когато 
възлагащият орган е запознат с 
решение, което има силата на 
окончателно отсъждане и което 
постановява, че икономическият 
оператор не е изпълнил задължения по 
отношение на плащането на данъци,
осигурителни вноски или всякакви 
други задължения във връзка със 
социалните условия и условията на 
заетост, здравето и безопасността 
на работното място, социалното 
осигуряване и условията на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка.

Or. en

Обосновка
Неспазването на разпоредбите за социална и трудова закрила трябва да основание за 
задължително изключване. Настоящата разпоредба следва също така да включва 
националните законови и подзаконови разпоредби, арбитражно решение и колективни 
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трудови договори, които се прилагат на мястото, където ще се извърши строежът, 
услугата или доставката.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Икономически оператори 
(включително подизпълнители), 
които са включени в официален 
регистър за неспазване, както е 
посочено в член 83а (нов), следва да 
бъдат изключени от участието в 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби също 
включва съблюдаване в еквивалентна 
степен.

заличава се

Or. en

Обосновка
Това основание за изключване следва да бъде преместено към основанията за 
задължително изключване и да бъде изпълнено.
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Възлагащ орган следва да изключва 
от участие в обществена поръчка 
всеки икономически оператор, ако 
едно от условията, определени в 
параграфи 1, 2, 2а (нов) и параграф 3, 
букви в) или г), е изпълнено по 
отношение на подизпълнител, 
предложен от икономическия 
оператор съгласно член 71.

Or. en

Обосновка
Неспазването на разпоредбите за социална и трудова закрила трябва да основание за 
задължително изключване. Настоящата разпоредба следва също така да включва 
националните законови и подзаконови разпоредби, арбитражно решение и колективни 
трудови договори, които се прилагат на мястото, където ще се извърши строежът, 
услугата или доставката.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки кандидат или оферент, попаднал 
в една от ситуациите по параграфи 1, 2 и 
3, може да представи на възлагащия 
орган свидетелства, демонстриращи 
неговата надеждност, независимо от 
наличието на съответните основания за 
изключване.

Всеки кандидат, оферент или 
подизпълнител, попаднал в една от 
ситуациите по параграфи 1, 2 и 3, може 
да представи на възлагащия орган 
свидетелства, демонстриращи неговата 
надеждност, независимо от наличието 
на съответните основания за 
изключване.

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел кандидатът или оферентът 
доказва, че е възмездил всички щети, 
предизвикани от престъплението или 
нарушението, изяснил е изчерпателно 
фактите и обстоятелствата, като активно 
е съдействал на разследващите органи, и 
е взел конкретни технически, 
организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения. 
Възлагащите органи оценяват взетите от 
кандидатите и оферентите мерки, като 
се съобразят с тежестта и конкретните 
обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 
Когато възлагащият орган счита 
мерките за недостатъчни, той посочва 
причините за своето решение.

За тази цел кандидатът, оферентът или 
подизпълнителят доказва, че е 
възмездил всички щети, предизвикани 
от престъплението или нарушението, 
изяснил е изчерпателно фактите и 
обстоятелствата, като активно е 
съдействал на разследващите органи, и е 
взел конкретни технически, 
организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения. 
Възлагащите органи оценяват взетите от 
кандидатите, оферентите или 
подизпълнителите мерки, като се 
съобразят с тежестта и конкретните 
обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 
Когато възлагащият орган счита 
мерките за недостатъчни, той посочва 
причините за своето решение.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 - буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) опит с устойчиви и социални 
критерии за ефективност.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности да изпълни възлаганата 
поръчка. Всички изисквания са 
свързани с предмета на поръчката и 
строго пропорционални на него, като се 
отчита необходимостта да се гарантира 
реална конкуренция.

Възлагащите органи ограничават 
условията за участие само до 
необходимите за гарантиране, че 
кандидат или оферент има както 
правните и финансовите възможности, 
така и търговските и техническите 
способности и способностите и 
уменията за социални и устойчиви 
обществени поръчки да изпълни 
възлаганата поръчка. Всички 
изисквания са свързани с предмета на 
поръчката, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
справедлива конкуренция.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 56 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на техническите и 
професионалните способности 
възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
притежават необходимите човешки и 
технически ресурси и опит за
изпълнение на поръчката спрямо 
подходящ стандарт за качество. 
Възлагащият орган може да реши, че 
икономическите оператори няма да 
изпълнят поръчката спрямо подходящ 
стандарт за качество, когато е 
установил, че те имат конфликт на 
интереси, който би могъл да се отрази 
неблагоприятно на изпълнението на 
поръчката.

По отношение на техническите и 
професионалните способности 
възлагащите органи могат да изискват 
от икономическите оператори да 
притежават необходимите човешки и 
технически ресурси и опит за 
осигуряване на изпълнението на 
поръчката спрямо подходящ стандарт за 
качество и, където това се изисква от 
възлагащия орган, съгласно която и да 
било клауза за изпълнение на договора, 
уточнена в съответствие с членове 70 
и 71. Възлагащият орган може да реши, 
че икономическите оператори няма да 
гарантират изпълнението на
поръчката спрямо подходящ стандарт за 
качество, когато е установил, че те имат 
конфликт на интереси, който би могъл 
да се отрази неблагоприятно на 
изпълнението на поръчката.
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Or. en

Обосновка
Формулировката трябва да се разшири, за да се вземе предвид възможността за 
надзор на подизпълнителите. Членът трябва също така да разяснява, че възлагащите 
органи могат за използват етапа на подбор за оценка на способността на 
изпълнителя да представи изискванията за изпълнение на договора.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 56 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По отношение на опита с 
устойчиви и социални критерии за 
ефективност, инвестицията в 
умения и обучение и опитът с 
управление на веригата на доставка 
може да се вземат предвид.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свидетелство за техническите 
способности на икономическите 
оператори може да се представи по един 
или повече от начините, изброени в 
приложение XIV, част 2, според 
естеството, количеството или важността 
и използването на строителството, 
доставките или услугите.

3. Свидетелство за техническите 
способности на икономическите 
оператори може да се представи по един 
или повече от начините, изброени в 
приложение XIV, част 2, според 
естеството, количеството, качеството, 
устойчивостта или важността и 
използването на строителството, 
доставките или услугите.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
критерият, по който възлагащите 
органи възлагат обществените поръчки, 
е един от следните:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги,
критерият, по който възлагащите 
органи възлагат обществените поръчки,
е икономически най-изгодната и 
устойчива оферта.

a)икономически най-изгодната
оферта;
б) най-ниска цена.

Or. en

Обосновка
За да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ и на „социалните цели“ 
определени в изложението на мотивите от Комисията, са необходими по-устойчиви 
процедури за възлагане на обществени поръчки. Следователно критерият за най-ниска 
цена трябва да бъде заличен (това вече е текуща практики в някои държави членки, 
напр. в Германия). Икономически най-изгодната оферта трябва да стане 
икономически най-изгодната и устойчива оферта, за да стане ясно какво 
представлява термина.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възлагащия орган
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, като 
например с използване на подхода за 
оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл съгласно условията по член 67.

Разходите се оценяват посредством 
подход за оценка на ефективността на 
разходите, като например с използване 
на подхода за оценка на разходите за 
целия жизнен цикъл съгласно условията 
по член 67.

Or. en
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономически най-изгодната оферта по 
параграф 1, буква а) от гледна точка 
на възлагащия орган се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите по параграф 1, 
буква б), и други критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка, като:

Икономически най-изгодната оферта и 
устойчива оферта се определя въз 
основа на критерии, свързани с 
предмета на въпросната обществена 
поръчка. Тези критерии включват, освен 
цената или разходите (включително 
разходите през жизнения цикъл, 
както е посочено в член 67), други 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, 
като:

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл по точка 22 от член 2, доколкото 
тези критерии са посочени съгласно член 
4 и засягат фактори, участващи пряко в 
тези процеси и характеризират 
конкретния процес за производство или 
осигуряване на заявеното строителство, 
доставки или услуги.

г) конкретния процес за производство 
или осигуряване на заявеното 
строителство, доставки или услуги или 
за всеки друг етап от съответния жизнен 
цикъл или характеристики на 
жизнения цикъл по точка 22 и 22а 
(нова) от член 2, доколкото тези 
критерии са посочени съгласно член 4 и 
засягат фактори, участващи пряко в тези 
процеси и характеризират конкретния 
процес за производство или осигуряване 
на заявеното строителство, доставки или 
услуги.

Or. en

Обосновка
Възможността да се включат социални критерии следва да бъде изрично отбелязана.



PE485.939v02-00 34/54 PA\901907BG.doc

BG

Изменение 40

Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) социални критерии като 
спазването на достойни условия на 
труд, законодателството в областта 
на здравето и безопасността, 
колективните преговори, 
балансираното представяне на 
мъжете и жените (напр. равно 
заплащане, равновесие между 
професионалния и личния живот), 
социалното включване, включително 
възможностите за заетост на лица с 
увреждания, лица в неравностойно 
положение или уязвими лица (като 
дългосрочно безработни, роми, 
мигранти или по-млади или по-
възрастни работници), достъп до 
професионално обучение на място, 
участие и консултации на 
потребителите, достъпност, права 
на човека и етична търговия;

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) и по параграф 
2.

заличава се

Or. en
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите на възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Те гарантират 
възможността за ефективна 
конкуренция и да бъдат придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите отговарят на 
критериите за възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

4. Критериите на възлагане следва да 
бъдат свързани с предмета на 
обществената поръчка (това не 
изключва невидими характеристики 
на продукти или услуги като 
характеристики на жизнен цикъл,
както е посочено в точка 22a (нова),
те гарантират възможността за 
ефективна и справедлива конкуренция и 
да бъдат придружени от изисквания, 
които позволяват представената от 
оферентите информация да се проверява 
ефективно. Възлагащите органи 
ефективно проверяват дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 
въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

Or. en

Обосновка
Тук трябва да се добави критерий за връзка с предмета на обществената поръчка, за 
да позволи ясно представяне на условията за включване на критериите за 
устойчивост като социални аспекти в критериите за възлагане. Това не изключва 
т.нар. „невидими“ характеристики.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 

Възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
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описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната и 
устойчива оферта.

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 67 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) външните социални разходи, пряко 
свързани с жизнения цикъл, стига 
тяхната парична стойност да може 
да се определи и провери, които могат 
да включват въздействията от 
производството върху заобикалящата 
околна среда и съседните общности.

Or. en

Обосновка

Няма причина външните екологични разходи да бъдат посочени в оценката на 
разходите на жизнения цикъл, а вътрешните социални разходи – не. Външните 
социални разходи могат например да включват въздействията от производството 
върху заобикалящата околна среда и съседните общности.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 67 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да е създадена за многократно или 
непрекъснато приложение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този критерий е твърде ограничителен. Достатъчно е методологията за оценка на 
разходите за жизнения цикъл да бъде основана на научни или други обективни или 
недискриминационни критерии и да бъде достъпна за всички заинтересовани страни.
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Изменение 46

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато всички долупосочени 
условия са изпълнени:

Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато едно от всички 
долупосочени условия е изпълнено:

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 50 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;

а) цената или начислените разходи са с 
повече от 25 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти, 
или

Or. en

Обосновка
Условията, които трябва да бъдат изпълнени за оферта, която е с необичайно ниска 
стойност, не трябва да бъдат кумулативни. Разлика от 25 % на цена или стойност 
по отношение на средната стойност е вече много голяма.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 20 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

б) цената или начислените разходи са с 
повече от 10 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

Or. en
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. заличава се

Or. en

Обосновка
Това условие е твърде ограничително. Оферта може да бъде необичайно ниска, без 
това условие да бъде изпълнено.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също 
могат да поискат такива обяснения.

2. Когато стойността по офертите 
изглежда необичайно ниска по други 
причини, възлагащите органи също 
могат да поискат такива обяснения, по-
специално в случаите, когато цената 
или начислените разходи са по-ниски 
от цената или извършените разходи 
от настоящия оператор или когато 
цената или начислените разходи са 
по-ниски от цените в резултат на 
други настоящи и подобни процедури 
за обществени поръчки.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването, най-малко в 
еквивалентна степен, на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 

г) спазването на задължения, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на екологичното 
право или на във връзка със 
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трудовото или екологичното право, или 
на разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI, или където 
това не е приложимо – други 
разпоредби, осигуряващи еквивалентно 
ниво на защита;

социалните условия и условията на 
заетост като здраве и безопасност на 
работното място, социално 
осигуряване и условия на труд във 
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право,
изброени в Приложение XI, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка, или където това не е приложимо 
– други разпоредби, осигуряващи 
еквивалентно ниво на защита;

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) спазване не изискванията по 
отношение на член 71.

Or. en

Обосновка
Има смисъл позоваването на член 71 относно подизпълнителите в обясненията, 
които трябва да бъдат предоставени за необичайно ниски оферти.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може само
да отхвърли офертата когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3.

4. Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той следва да 
отхвърли офертата, когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
или разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява разпоредбите, 
посочени в параграф 3, буква г)

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за изпълнение на договорите Условия за изпълнение на договорите

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 

Възлагащите органи могат да поставят 
специални условия, имащи отношение 
към изпълнението на договор за 
обществена поръчка, стига те да са 
посочени в поканата за участие в 
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състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия могат 
конкретно да се отнасят до социални 
или екологични съображения. Те могат 
също да включват изискване към 
икономическите оператори да 
предвидят обезщетение за рисковете от 
повишаване на цените, които възникват 
вследствие на ценови колебания 
(хеджиране) и биха могли да окажат 
значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

състезателна процедура или в 
спецификациите. Тези условия следва 
да включват задълженията във връзка 
със социалните условия и условията 
на заетост като здраве и безопасност 
на работното място, социално 
осигуряване и условия на труд във
вида, в който са определени от 
законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка. Те могат също да включват 
изискване към икономическите 
оператори да предвидят обезщетение за 
рисковете от повишаване на цените, 
които възникват вследствие на ценови 
колебания (хеджиране) и биха могли да 
окажат значително въздействие върху 
изпълнението на договорите.

Or. en

Обосновка

Задълженията във връзка със социалната закрила и защитата на заетостта и 
условията на труд трябва да бъдат ясно определени в клаузите за изпълнение на 
договора, за да се гарантира тяхното спазване.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган може да 
постави изискване или може да бъде 

В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган следва да 
постави изискване или следва да бъде 
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задължен от държава членка да го 
направи за това оферентът да посочи в 
своята оферта дела от поръчката, за 
който възнамерява да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители.

задължен от държава членка да го 
направи за това оферентът да посочи в 
своята оферта дела от поръчката, за 
който възнамерява да използва външни 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители и да предостави 
информация относно своите 
подизпълнители, включително 
техните имена, информация за 
контакт и юридически 
представители. Всяка промяна във
веригата на подизпълнители и всеки 
нов подизпълнител следва да бъдат
посочени незабавно на възлагащия 
орган, включително неговите имена, 
информация за контакт и 
юридически представители.

Or. en

Обосновка
Предложението на Комисията е в правилна посока, но е недостатъчно по отношение 
на подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да могат да бъдат установени
посредством тяхното име, информация за контакт и юридически представители. На 
възлагащия орган трябва да се предостави информация относно всички настъпили 
промени.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 71 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Причините за използване на 
подизпълнители следва да бъдат 
определени в документите за 
обществени поръчки и следва да се 
дължат на технически съображения, 
а не да имат за цел намаляване на 
разходите за труд.

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна на 
подизпълнителя и когато естеството на 
поръчката позволява, възлагащият орган 
се задължава да преведе дължимите 
плащания директно на подизпълнителя 
за услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат подходящи 
механизми, позволяващи на главния 
изпълнител да оспори плащания, които 
не са дължими. Уреждането на този 
режим на плащане се посочва в 
документите за обществената поръчка.

2. Държавите членки предвиждат, че 
при заявка от страна на подизпълнителя 
и когато естеството на поръчката 
позволява, възлагащият орган се 
задължава да преведе дължимите 
плащания директно на подизпълнителя 
за услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите членки въвеждат подходящи 
механизми, позволяващи на главния 
изпълнител да оспори плащания, които 
не са дължими. Уреждането на този 
режим на плащане се посочва в 
документите за обществената поръчка.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса 
за отговорността на основния 
икономически оператор.

3. Основният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител могат, 
освен или вместо подизпълнител, да 
бъдат държани пряко отговорни като 
поръчители от работника и/или 
взаимни фондове или институции на 
социални партньори за всяко 
възникнало задължение от 
неуспешното спазване от страна на 
подизпълнителя на разпоредбите във 
връзка със социалните условия и 
условията на заетост като здраве и 
безопасност на работното място, 
социално осигуряване и условия на 
труд във вида, в който са определени 
от законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
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международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка. Това следва да се прилага в 
отсъствието на каквито и да било 
други условия, по-специално без 
работодателят да бъде 
непосредствено виновен.

Or. en

Обосновка
Съвместната и индивидуална отговорност на основния изпълнител и неговите 
подизпълнители са единственият начин за ефективно гарантиране на защитата на 
правата на работниците. Въпреки това тази концепция е била също изложена от 
Комисията при прилагането на Директивата относно командироване на работници 
за първи път, независимо че ние разширихме приложението й в настоящия контекст.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 71 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Броят на предприятията 
подизпълнители, включени в 
изпълнението на обществената 
поръчка, следва да бъде ограничен до 
най-много 3 последователни 
подизпълнители.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба ще гарантира, че броят на последователните подизпълнители остава 
ограничен, като отчита че хоризонталните подизпълнители, както може да бъде 
изискано при големи строителни работи, остават възможни.
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Изменение 61

Предложение за директива
Член 73a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки имат голяма 
свобода да организират избора на 
доставчици на услуги по начина,
считан от тях за най-подходящ, и 
разполагат със свобода да извършват 
сами социални услуги и други 
специални услуги или да организират 
тяхното извършване по какъвто и да 
било друг начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки, при 
условие че тази система гарантира 
спазване на основните принципи за 
прозрачност и липса на 
дискриминация.

Or. en

Обосновка

Голямата свобода на държавите членки по отношение на избора на начин, по който 
се предоставят услуги от общ интерес, следва също така да бъде подчертана в 
членовете, а не само с съображенията.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо качество, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, икономическата 
достъпност, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
включително групи в неравностойно 
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иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят, че изборът на 
доставчика на услугите не се 
осъществява единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

положение и уязвими групи,
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки следва
да предвидят, че изборът на доставчика 
на услугите не се осъществява 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата, но се вземат 
предвид критериите за качество и 
устойчивост на социалните услуги, 
както е посочено по-горе.

Or. en

Обосновка

Критериите, които гарантират високо качество на социалните услуги, трябва да 
бъдат задължителни.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки и/или 
възлагащите органи следва да 
гарантират, че икономическите 
оператори спазват задълженията във 
връзка със социалните условия и 
условията на заетост като здраве и 
безопасност на работното място, 
социално осигуряване и условия на 
труд във вида, в който са определени 
от законодателството на ЕС и 
националните законови, подзаконови
и административни разпоредби, 
арбитражно решение, колективни 
трудови договори и разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извърши строежът, услугата или 
доставката; тези задължения следва 
също така да се прилагат в случаи от 
транснационално естество, когато 
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работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга държава
членка.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите за социална и трудова закрила също трябва да се спазват за 
предоставянето на социални услуги.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки следва да 
гарантират, че разпоредбите относно 
подизпълнителите, посочени в член 
71, са спазени.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите членки следва да 
гарантират прилагането на 
основанията за изключване, посочени в 
член 55.

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Когато се избира доставчик на 
услуги, държавите членки могат да 
обсъдят използването на запазени 
поръчки, посочени в член 17.

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Възлагащите органи могат за 
запазят определени поръчки за 
организации с нестопанска цел, които 
се специализират в предоставянето 
на социални услуги, ако основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност са спазени.

Or. en

Обосновка

Съгласно съдебната практика на Съда, по-специално Решение по дело C-70/95 
(Sodemare), на възлагащите органи може да бъде разрешено да запазват поръчки за 
организации с нестопанска цел, ако това ограничение е предвидено от националното 
законодателство и е в съответствие с европейското законодателство, ако е 
необходимо и пропорционално да се постигнат някои обществени цели на 
националната система за подпомагане.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато е установено, че 
икономически оператор или 
подизпълнител, на който е възложено 
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изпълнението на поръчка, е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
изискване в поръчка, възлагащият 
орган следва да съобщи фактите и 
необходимата информация на 
надзорните и административни 
органи, посочени в членове 84 и 88.

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки гарантират на 
възлагащите органи и 
икономическите оператори 
възможност за лесно получаване на 
информация и съдействие по 
отношение на прилагането на 
настоящия член посредством 
надзорните и административните 
органи, посочени в членове 84 и 88.

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива
Член 83а – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистър на неспазване
Ако икономически оператор наруши 
условията, определени в поръчката, 
по-специално по отношение на 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, условията на труд и 
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подизпълнителите, той следва да 
бъде вписан в регистър на неспазване. 
Фигурирането в регистър на 
неспазване следва да бъде основание за 
изключване.

Or. en

Обосновка
Икономическите оператори, които нарушават условията, определени в 
обществената поръчка, следва да бъдат регистрирани с цел да се позволи на 
възлагащите органи да проследяват нарушенията.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 83 а – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регистрите на неспазване следва да 
бъдат управлявани от надзорните и 
административните органи, 
посочени в членове 84 и 88. 
Възлагащите органи следва да бъдат в 
състояние да консултират тези 
списъци преди възлагането на 
обществена поръчка. 

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) следенето на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и свързаната с тях практика от 
страна на възлагащите органи и особено 
от страна на централните органи за 
покупки;

a) следенето на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата за социална 
закрила и защита на заетостта от 
икономически оператор, на който е 
възложена поръчката, от страна на 
неговите подизпълнители, 
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включително на свързаната с тях 
практика от страна на възлагащите 
органи и особено от страна на 
централните органи за покупки;

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) привличането на вниманието на 
националните компетентни
институции, включително одитиращите 
органи, към открити конкретни 
нарушения и към системни проблеми;

д) привличането на вниманието на 
компетентните институции, 
включително одитиращите органи, към 
открити конкретни нарушения, или 
както е посочено в член 83, параграф 
1а (нов), и към системни проблеми;

Or. en

Изменение 74

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) управлението на регистри на 
неспазване, както е определено в член 
83а (нов).

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 85 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) името на спечелилия оферент и 
мотивите за избора на неговата оферта 
и, ако е известен, делът от обществената 
поръчка или рамковото споразумение, 

д) името на спечелилия оферент и 
мотивите за избора на неговата оферта 
и, ако е известен, делът от обществената 
поръчка или рамковото споразумение, 
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който той възнамерява да възложи на 
трети лица;

който той възнамерява да възложи на 
трети лица и информация относно 
неговите подизпълнители, 
включително техните имена, 
информация за контакт и 
юридически представители;

Or. en

Изменение 76

Предложение за директива
Член 88 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки си оказват взаимно 
съдействие и въвеждат мерки за 
ефективно взаимно сътрудничество, за 
да се гарантира обменът на информация 
по въпросите, упоменати в членове 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 и 69. Те 
осигуряват поверителността на 
информацията, която обменят.

1. Държавите членки си оказват взаимно 
съдействие и въвеждат мерки за 
ефективно взаимно сътрудничество, за 
да се гарантира обменът на информация 
по въпросите, упоменати в членове 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 и 83a 
(нов). Те осигуряват поверителността на 
информацията, която обменят.

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива
Приложение ХІ – тире 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Конвенция № 94 относно трудовите 
клаузи в договорите за обществени 
поръчки.

Or. en

Обосновка
Конвенция № 94 на МОТ следва също така да разчита на референтен списък на 
международните социални и екологични конвенции. Това е съобразено с тези държави
членки, които са ратифицирали конвенцията.
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Изменение 78

Предложение за директива
Приложение XIII – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) удостоверение, че икономическият 
оператор не е осъждан с влязла в сила 
присъда по една от причините, изброени 
в член 55, параграф 1;

б) удостоверение, че икономическият 
оператор не е осъждан с влязла в сила 
присъда или с решение, което има 
силата на окончателно отсъждане, по 
една от причините, изброени в член 55, 
параграфи 1 или 2;

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива
Приложение XIII – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) удостоверение, че икономическият 
оператор не фигурира в регистър на 
неспазване, както е посочено в член 
83а (нов);

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива
Приложение XIII – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) удостоверение, че издаващият 
орган не е информиран
икономическият оператор да се 
намира в едно от положенията, 
посочени в член 55, параграф 3, букви 
в) или г) или член 55, параграф 3а 
(нов).

Or. en
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Обосновка
Списъкът в приложение XIII относно съдържанието на Европейския паспорт за 
обществени поръчки трябва да бъде допълнен и да съдържа плащането на данъци и 
социални осигуровки, спазването на социалната закрила и защитата на заетостта и 
условията на труд, удостоверението, че икономическият оператор не фигурира в 
официален списък на неспазване, че подизпълнителите трябва да спазват същите 
тези разпоредби и че сериозни професионални нарушения и значителни и постоянни
недостатъци също трябва да бъдат отчитани.

Изменение 81

Предложение за директива
Приложение XVI – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услуги, предоставяни от синдикални 
организации

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като синдикалните организации са автономни частни субекти и при тях не се 
прилага обществена поръчка, тяхното включване в режима на социалните услуги е 
заблуждаващо.

Изменение 82

Предложение за директива
Приложение ХVІ – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спешни медицински услуги

Or. en

Обосновка
Спешните медицински услуги следва също така да се считат за социални услуги от 
общ интерес, които попадат под по-лек режим.


