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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). Става дума за един от пазарните инструменти 
за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ чрез подобряване на условията за 
новаторската дейност на предприятията и чрез насърчаване на по-широкото използване 
на екологични обществени поръчки, подпомагащи прехода към нисковъглеродна 
икономика с ефективно използване на ресурсите. В стратегията „Европа 2020“ се 
подчертава също така, че политиката в областта на обществените поръчки трябва да 
гарантира най-ефикасното използване на обществените средства, а пазарите на 
обществени поръчки трябва да продължат да бъдат достъпни за целия ЕС (още повече 
по време на финансова криза). 

Обществените поръчки са ключов пазарен инструмент, насочен към потребностите на 
обществото, който, освен постигането на други цели, може да играе роля за 
насърчаването на устойчивата заетост, защитата на условията на труд, насърчаването 
на иновациите, по-специално сред МСП, подпомагането на социалното приобщаване и 
предприемането на мерки във връзка с потребностите в областта на заетостта на 
уязвимите и необлагодетелстваните социални групи, както и може да окаже важен 
принос за постигането на целите на ЕС за 2020 г. Обществените поръчки могат също 
така да играят важна роля за насърчаването на европейския социален модел, основан на 
качествени работни места, равни възможности, недискриминация и социално 
приобщаване. 

Осъвременяването на директивите за възлагане на обществени поръчки следва да 
включва, от една страна, опростяване на правилата, а от друга страна — надеждни и 
ефективни процедури, основани на новаторски и устойчиви критерии за възлагане на 
поръчки, като същевременно се гарантира по-голямо участие от страна на МСП и се 
популяризира възлагането на поръчки по електронен път. 

Целта следва да бъде да се използват пълноценно възможностите за възлагане на 
обществени поръчки в рамките на единния пазар, за да се стимулират устойчивият 
растеж, високото равнище на заетост и социалното приобщаване. Успешното 
преразглеждане и прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки ще 
допринесе съществено за стимулиране на инвестициите в реалната икономика и за 
преодоляване на кризата в европейската икономика. 

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията, което предлага 
интересни нови идеи и принципи. Законодателното предложение следва да доведе до 
по-прости и гъвкави процедури за възлагащите органи, както и да улесни достъпа за 
предприятията, в частност за МСП.

Като се има предвид, че средствата, за които става дума, са обществени средства, те не 
следва да се изразходват за краткосрочни цели, а напротив — следва да се разглеждат 
като дългосрочна инвестиция в обществото; в този смисъл органите носят още по-
голяма отговорност. 
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Ако се използват ефективно, обществените поръчки биха могли да бъдат реален 
двигател за насърчаване на качествени работни места, равенство, развиване на умения, 
обучение, поощряване на политиките в областта на околната среда и осигуряване на 
стимули за научни изследвания и иновации. Следователно трябва да се сведат до 
минимум разходите на предприятията, свързани с участието им в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, с цел предприятията да бъдат по-
конкурентоспособни и да се стимулира заетостта. 

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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 

(4) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. За тази цел 
текущите правила за възлагане на 
обществени поръчки съгласно 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да се 
повиши ефективността на публичните 
разходи, да се улесни по-специално 
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участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

участието на малките и средните 
предприятия в обществените поръчки и 
да се разреши на възложителите да 
използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи 
обществени цели, водещи до 
създаването на нови устойчиви 
работни места. Налице е също така 
необходимост от изясняване на 
основните понятия за осигуряване на 
по-голяма правна сигурност и за 
включване на определени аспекти на 
съотносимата утвърдена практика на 
Съда на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) 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. Следователно трябва да се 
установи специален режим за поръчки 
за тези услуги с по-висок праг от 
1 000 000 EUR.  В конкретния контекст 
на поръчките в тези отрасли, 
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 финансиране от страна на 
Съюза за трансгранични проекти. 

(17) 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. С оглед на по-високото 
качество на тези услуги в рамките на 
поръчките трябва да се установи 
специален режим с праг, по-висок от 
1 000 000 EUR.  В конкретния контекст 
на поръчките в тези отрасли, 
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 финансиране от страна на 
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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 възложителите да
прилагат специални качествени 
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 възложителите 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 възложителя, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

Съюза за 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 
широките правомощия за вземане на 
решение на националните, 
регионалните и местните органи при 
предоставянето, възлагането и 
организирането на услугите от общ 
интерес също така са в 
съответствие с 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 
възложителите прилагат специални 
качествени 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 възложителите 
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 
възложителя, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
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достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за 
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Вследствие на това 
трябва да се предвиди намаляване на 
минималните срокове, когато се 
използват електронни средства, при 
условие обаче че те са съвместими с 
конкретния начин на предаване, 
предвиден на ниво Съюз. Освен това 
електронните средства за информация и 
комуникация, включително адекватните 
функционални технически 
възможности, могат да позволят на 
възлагащите органи да предотвратяват, 
откриват или коригират грешки, 
възникнали при процедурите за 
обществени поръчки. 

(27) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Необходимо е те да се 
превърнат в стандартните средства за 
комуникация и обмен на информация в 
процедурите за обществени поръчки. 
Употребата на електронни средства 
също води до икономия на време. 
Вследствие на това трябва да се 
предвиди намаляване на минималните 
срокове, когато се използват електронни 
средства, при условие обаче че те са 
съвместими с конкретния начин на 
предаване, предвиден на ниво Съюз. 
Освен това електронните средства за 
информация и комуникация, 
включително адекватните 
функционални технически 
възможности, могат да позволят на 
възлагащите органи да предотвратяват, 
откриват или коригират грешки, 
възникнали при процедурите за 
обществени поръчки. 

Or. en
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават конкуренцията в 
сферата на обществените поръчки. За 
тази цел следва да бъде възможно 
подаването на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации трябва да 
се изготвят по начин, избягващ 
изкуственото стесняване на 
конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на стоките, 
услугите или строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
европейски стандарт или ако такъв 
липсва – национален стандарт, офертите 
с равностойни характеристики, които 
отговарят на изискванията на 
възложителите и са равностойни по 
отношение на безопасността, трябва да 
се разглеждат от възложителите. За да 
се демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи доказателства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 

(35) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават конкуренцията в 
сферата на обществените поръчки. За 
тази цел следва да бъде възможно 
подаването на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне достатъчно ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации следва да 
се изготвят и прилагат в 
съответствие с принципите на 
прозрачност, недискриминация и 
наличие на равни възможности, с цел 
да се избегне изкуственото стесняване 
на конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на стоките, 
услугите или строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
европейски стандарт или ако такъв 
липсва – национален стандарт, офертите 
с равностойни характеристики, които 
отговарят на изискванията на 
възложителите и са равностойни по 
отношение на безопасността, трябва да 
се разглеждат от възложителите. За да 
се демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи доказателства 
като техническо досие на производителя 
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или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове. 

също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Възложителите, които желаят да 
закупят строителство, стоки или услуги 
със специфични екологични, социални 
или други характеристики, следва да 
могат да цитират определени етикети –
например европейската екомаркировка, 
(мулти)националните екомаркировки 
или всякакви други маркировки, стига 
изискванията за маркировка да бъдат 
свързани с предмета на поръчката като 
описанието на продукта и неговото 
представяне, включително изискванията 
за опаковане. Освен това е 
изключително важно тези изисквания да 
бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверяеми критерии с 
използване на процедура, в която 
заинтересованите страни като 
държавните органи, потребителите, 
производителите, дистрибуторите и 
екологичните организации могат да 
участват, а маркировката да бъде 
достъпна за всички заинтересовани 
страни.

(36) Възложителите, които желаят да 
закупят строителство, стоки или услуги 
със специфични екологични, социални 
или други характеристики, следва да 
могат да цитират определени етикети –
например европейската екомаркировка, 
(мулти)националните екомаркировки 
или всякакви други маркировки, стига 
изискванията за маркировка да бъдат 
свързани с предмета на поръчката като 
описанието на продукта и неговото 
представяне, включително изискванията 
за опаковане. Освен това е 
изключително важно тези изисквания да 
бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверяеми критерии с 
използване на процедура, в която 
заинтересованите страни като 
държавните органи, потребителите, 
производителите, дистрибуторите, 
обществените организации и 
екологичните организации могат да 
участват, а маркировката да бъде 
достъпна за всички заинтересовани 
страни.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Обществени поръчки не следва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 
задължително изключване на ниво 
Съюз. Предвид факта, че 
възложителите, които не са възлагащи 
органи, може да нямат достъп до 
безспорно доказателство по въпроса, е 
необходимо да се остави изборът дали 
спрямо тези възложители да се прилагат 
критериите за изключване, изброени в 
Директива [2004/18], или не. 
Задължението за прилагане на член 55, 
параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] 
следователно трябва да се ограничи 
само до възложителите, които са 
възлагащи органи. Освен това на 
възложителите следва да се даде 
възможността да изключват кандидати 
или оференти за нарушения на 
екологични или социални задължения, 
включително правилата за достъпност 
за хора с увреждания или други форми 
на тежки професионални нарушения –
например нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията или на правата 
върху интелектуалната собственост.

(40) Обществени поръчки не следва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 
задължително изключване на ниво 
Съюз. Предвид факта, че 
възложителите, които не са възлагащи 
органи, може да нямат достъп до 
безспорно доказателство по въпроса, е 
необходимо да се остави изборът дали 
спрямо тези възложители да се прилагат 
критериите за изключване, изброени в 
Директива [2004/18], или не. 
Задължението за прилагане на член 55, 
параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] 
следователно трябва да се ограничи 
само до възложителите, които са 
възлагащи органи. Освен това на 
възложителите следва да се даде 
възможността да изключват кандидати 
или оференти за нарушения на 
екологични или социални задължения, 
включително правилата за достъпност 
за хора с увреждания и правилата 
относно безопасните и здравословни 
условия на труд, или други форми на 
тежки професионални нарушения –
например нарушения на правилата за 
защита на конкуренцията или на правата 
върху интелектуалната собственост.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Когато възложителите решат, че ще 
възлагат поръчка на икономически най-
изгодната оферта, те следва 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 възложителя, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

(44) Когато възложителите решат, че ще 
възлагат поръчка на икономически най-
изгодната оферта, те следва да 
определят критериите за възлагане, въз 
основа на които ще оценяват офертите, 
за да определят коя от тях предлага най-
доброто съотношение качество-цена, 
както и икономическа и социална 
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 възложителя, 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 8

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 

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

непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението, 
използвано като покана за участие в 
състезателна процедура, или в 
документите за поръчката. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
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 могат да се 
споменат изисквания, приложими при 
изпълнение на поръчката, свързани с 
наемане на работа на лица, които са 
безработни от дълго време, безработни 
млади хора или лица с увреждания, 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.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) В съответствие с принципите на 
равнопоставеност и прозрачност, 
успешният оферент не може да се 
заменя от друг икономически оператор 
без подновяването на състезателната 
процедура. Успешният оферент, 
изпълняващ поръчката, обаче може да 

(55) В съответствие с принципите на 
равнопоставеност, обективност и 
прозрачност, успешният оферент не 
може да се заменя от друг 
икономически оператор без 
подновяването на състезателната 
процедура. Успешният оферент, 
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претърпи определени структурни 
промени по време на изпълнението –
например чисто вътрешни 
реорганизации, сливания и 
придобивания или изпадане в 
несъстоятелност. Такива структурни 
промени не следва автоматично да 
изискват нови процедури за всички 
поръчки, изпълнявани от това 
предприятие.

изпълняващ поръчката, обаче може да 
претърпи определени структурни 
промени по време на изпълнението –
например чисто вътрешни 
реорганизации, сливания и 
придобивания или изпадане в 
несъстоятелност. Такива структурни 
промени не следва автоматично да 
изискват нови процедури за всички 
поръчки, изпълнявани от това 
предприятие.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Не всички възложители могат да 
имат необходимия собствен опит за 
справяне с икономически или 
технически сложни поръчки. При това 
положение подходящата професионална 
помощ би допълнила ефективно 
дейностите по следенето и контрола. От 
една страна тази цел може да се 
постигне от инструменти за споделяне 
на знанието (центрове за знания), 
предлагащи техническо съдействие на 
възложителите; от друга страна 
фирмите и особено МСП би следвало 
да се възползват от административно 
съдействие, по-специално при участие в 
процедури за възлагане на поръчки на 
трансгранична основа.

(59) Не всички възложители могат да 
имат необходимия собствен опит за 
справяне с икономически или 
технически сложни поръчки. При това 
положение подходящата професионална 
помощ би допълнила ефективно 
дейностите по следенето и контрола. От 
една страна тази цел може да се 
постигне от инструменти за споделяне 
на знанието (центрове за знания), 
предлагащи техническо съдействие на 
възложителите; от друга страна 
предприятията и по-специално МСП 
би следвало да се възползват от 
административно съдействие, по-
специално при участие в процедури за 
възлагане на поръчки на трансгранична 
основа.

Or. en



PE491.136v02-00 14/25 PA\905015BG.doc

BG

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането;

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, инсталиране, употреба и 
поддръжка, в целия период на 
съществуване на продукта или строежа 
или на предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Осигурява се защита на 
интелектуалната собственост на 
оферентите.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При поръчките за услуги и 
строителство, както и при тези за 
доставки, включващи и услуги или 
операции, свързани с проучване на 

При поръчките за услуги и 
строителство, както и при тези за 
доставки, включващи и услуги или 
операции, свързани с проучване на 
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терена и инсталиране, към 
юридическите лица обаче може да бъде 
предявено изискване да посочат в 
офертата или заявката си за участие 
имената и съответната професионална 
квалификация на лицата, които 
отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

терена и инсталиране, към 
юридическите лица обаче може да бъде 
предявено изискване да посочат в 
офертата или заявката си за участие 
съответната професионална 
квалификация на лицата, които 
отговарят за изпълнението на 
съответната поръчка.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групи от икономически оператори 
могат да представят оферти или да 
заявят кандидатурите си. 
Възложителите нямат право да поставят 
на такива групи специфични условия за 
участие в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, които не са 
поставени на индивидуалните 
кандидати. Възложителите не могат да 
изискват от тези групи да приемат 
определена юридическа форма, за да 
могат да представят оферта или заявка 
за участие. 

Групи от икономически оператори 
могат да представят оферти или да 
заявят кандидатурите си. Групи от 
икономически оператори, по-
конкретно малки и средни 
предприятия (МСП), могат да 
действат под формата на консорциум 
от предприятия. Възложителите нямат 
право да поставят на такива групи 
специфични условия за участие в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, които не са поставени на 
индивидуалните кандидати. 
Възложителите не могат да изискват от 
тези групи да приемат определена 
юридическа форма, за да могат да 
представят оферта или заявка за 
участие.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 31 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на поръчки за защитени 
предприятия и икономически 
оператори, чиято основна цел е 
социалната и професионалната 
интеграция на работници с 
увреждания или на работници в 
неравностойно положение, или да 
предвидят такива поръчки да бъдат 
изпълнявани по програми за създаване 
на защитени работни места, ако над 
30% от служителите на тези 
защитени предприятия, 
икономически оператори или 
програми са лица с увреждания или в 
неравностойно положение.

Държавите членки могат да запазят 
правото на участие в процедури за 
възлагане на поръчки за:

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 
тежестта на своите увреждания не 
могат да работят при обичайните 
условия или лесно да намерят работа 
на обикновения пазар;

Or. en
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 31 - параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Осигурява се защита на 
интелектуалната собственост на 
оферентите.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възложителите не могат да 
използват в други състезателни 
процедури информацията, която им е 
предоставена от икономически 
оператори в рамките на предишна 
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състезателна процедура. 

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 43 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, имат 
право да подават проекти за изследване 
и разработка на иновации, чиято цел е 
удовлетворяване на потребностите, 
установени от възложителя, които не 
могат да се удовлетворят от 
съществуващите решения. Поръчката се 
възлага единствено въз основа на 
критерия за възлагане „икономически 
най-изгодна оферта“ в съответствие с 
член 76, параграф 1, буква а).

Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, имат 
право да подават проекти за изследване 
и разработка на иновации, чиято цел е 
удовлетворяване на потребностите, 
установени от възложителя, които не 
могат да се удовлетворят от 
съществуващите решения. Поръчката се 
възлага единствено въз основа на 
критерия за възлагане „икономически 
най-изгодна оферта“ в съответствие с 
член 76, параграф 1, буква а) и член 76, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възложителя – тези 
технически спецификации трябва да 
бъдат, освен в надлежно обосновани 
случаи, съобразени с критериите за 
достъпност за хора с увреждания или да 

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възложителя – тези 
технически спецификации трябва да 
бъдат съобразени с критериите за 
достъпност за хора с увреждания или да 
бъдат с предназначение, което е валидно 
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бъдат с предназначение, което е валидно 
за всички потребители.

за всички потребители, освен в 
надлежно обосновани случаи, които 
следва да се посочат в поканата за 
участие в състезателна процедура 
или в документите за поръчката.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) етикетите са определени съгласно 
открита и прозрачна процедура, в която 
могат да участват всички 
заинтересовани страни, включително 
държавни органи, потребители, 
производители, дистрибутори и 
екологични организации; 

в) етикетите са определени съгласно 
открита и прозрачна процедура, в която 
могат да участват всички 
заинтересовани страни, включително 
държавни органи, потребители, 
производители, дистрибутори, 
обществени организации и екологични 
организации;

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите могат да разглеждат 
варианти, които са подадени от оферент 
и отговарят на минималните 
изисквания, посочени от тях.

Възложителите разглеждат варианти, 
които са подадени от оферент и 
отговарят на минималните изисквания, 
посочени от тях.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В спецификациите възложителите 
посочват дали разрешават варианти и 
ако да – минималните изисквания, 
които трябва да се спазят по отношение 
на вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им. Когато вариантите 
са разрешени, възложителите също 
така гарантират, че избраните критерии 
за възлагане могат успешно да бъдат 
приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 
изисквания, така и към отговарящи на 
изискванията оферти, които не са 
варианти.

В спецификациите възложителите 
посочват минималните изисквания, 
които трябва да се спазят по отношение 
на вариантите, както и всякакви 
специфични изисквания относно 
представянето им, и те също така 
гарантират, че избраните критерии за 
възлагане могат успешно да бъдат 
приложени както към варианти, 
отговарящи на минималните 
изисквания, така и към отговарящи на 
изискванията оферти, които не са 
варианти.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В спецификациите възложителите 
могат да посочат, че не е разрешено 
представянето на различни 
варианти, и съответната конкретна 
причина за такава забрана. 

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 58 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги,
възложителите, които са разрешили 
представянето на варианти, не 
отхвърлят вариант само на основание, 
че изборът на този вариант би довел до 
сключването на договор за услуги 
вместо на договор за доставки или 
обратното.

2. При процедури за възлагане на 
поръчки за доставки или услуги 
възложителите не отхвърлят вариант 
само на основание, че изборът на този 
вариант би довел до сключването на 
договор за услуги вместо на договор за 
доставки или обратното.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 70 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Възложителите могат да решат да
не възлагат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява най-
малкото равностойно 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 XIV.

5. Възложителите не възлагат поръчка 
на оферента, подал най-добрата оферта, 
когато са установили, че той не 
изпълнява задълженията, установени в 
областта на социалното, трудовото 
и екологичното право от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство или 
от разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XIV.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възложителите оценяват 2. Когато възложителите оценяват 
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разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. 
Използваната методология изпълнява
всички изброени по-долу условия:

разходите чрез подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, те 
посочват в документите за 
обществените поръчки използваната 
методология за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл. 
Използваната методология трябва да се 
опрости с цел да бъде достъпна за 
МСП и трябва да отговаря на всички 
изброени по-долу условия:

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазването на задължения, най-малко 
еквивалентно, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално и екологично право, изброени 
в приложение XIV, или когато това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

(d) спазването, най-малко еквивалентно,
на задължения, установени от 
законодателството на Съюза и 
социалното законодателство в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално и екологично право, изброени
в приложение XIV, или когато това не е 
приложимо – други разпоредби, 
осигуряващи еквивалентно ниво на 
защита;

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той може да отхвърли офертата само 
когато представените доказателства не 

Той може да отхвърли офертата само 
когато представените доказателства не 
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оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите, посочени в параграф 3.

оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите, посочени в параграф 3, или 
когато получената обосновка е 
недостатъчна.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността й е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността й е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство в 
областта на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 86 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки съгласно настоящата глава, 
като осигуряват пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволяват на 
възложителите да се съобразяват със 

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки съгласно настоящата глава, 
като осигуряват пълно съответствие с 
принципите на прозрачност, 
недискриминация и равнопоставеност 
на икономическите оператори и 
позволяват на възложителите да се 
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спецификата на въпросните услуги. съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 86 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите 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 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят изборът на 
доставчика на услугите да не се прави 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо качество, 
безопасност, непрекъснато
изпълнение, достъпност, предлагане 
на разумни цени, предлагане и 
изчерпателност на услугите, отчитане 
на специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
включително групите в 
неравностойно положение и 
уязвимите групи, както и с 
необходимостта от насърчаване на 
участието на МСП, приобщаване и 
осигуряване на възможности за 
потребителите и иновации. Държавите 
членки могат също така да предвидят 
изборът на доставчика на услугите да не 
се прави единствено въз основа на 
цената за осигуряване на услугата.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разглеждането на жалби от граждани е) разглеждането на жалби от граждани 
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и стопански субекти относно 
прилагането на правилата за възлагане 
на обществени поръчки в конкретни 
случаи и предоставянето на анализа на 
компетентните възложители, които се 
задължават да се съобразят с него при 
своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;

и стопански субекти, както и от 
професионални асоциации или 
подобни органи, относно прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки в конкретни 
случаи и предоставянето на анализа на 
компетентните възложители, които се 
задължават да се съобразят с него при 
своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 93 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Годишният доклад включва също 
ежегодно сравнение на представените 
цени и действителните разходи в 
рамките на поръчките, които вече са 
изпълнени, както и потенциалното 
въздействие върху броя на 
служителите, наети от 
доставчиците.

Or. en


