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Изменение 1352
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 72 – параграф 2 – букви –а) и –аа) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а) изменението променя естеството 
на договора;
–аа) изменението предполага 
заместване на партньора по договора;

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите относно промяната на договорите по време на срока им трябва да 
бъдат допълнени (промяната на естеството на договора във всички случаи е 
съществено изменение) и изяснени (съществуващият параграф 3 е включен в 
параграф 2 с цел опростяване, тъй като това също е случай на съществено 
изменение).

Изменение 1353
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 72 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменението променя икономическия 
баланс на поръчката в полза на 
изпълнителя;

б) изменението променя икономическия 
баланс на поръчката в полза на 
изпълнителя, така, както е определено 
при възлагането на поръчката;

Or. es

Изменение 1354
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 72 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изменението разширява значително 
обхвата на поръчката така, че да 
включи доставки, услуги или 
строителство, които не са били 
обхванати първоначално.

в) изменението разширява значително 
предмета на поръчката така, че да 
включи доставки, услуги или 
строителство, които не са били 
обхванати първоначално.

Or. fr

Изменение 1355
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 72 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заместването на партньора по 
договора се счита за съществено 
изменение по смисъла на параграф 1.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Заличаването на този параграф е в съответствие с изменението, предложено за 
член 72, параграф 2 (нов параграф вб). Изясняване на първоначалния текст.

Изменение 1356
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 72 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 
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икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива или в случай на 
поемане от възлагащия орган на 
статута на главния изпълнител в 
качеството му на подписала страна 
съгласно разпоредбите на държавите 
членки в съответствие с член 71.

Or. en

Обосновка

Параграфи 4 и 6 не са съгласувани, за да не се създава правна несигурност. Следва да 
се придържаме към формулировката на Директива 2004/18/ЕО, която е подобна на 
параграф 6, и да заличим член 72, параграф 4.

Изменение 1357
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 72 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 
икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Параграф 2, буква –аа) не се прилага в
случай на цялостно или частично 
наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено 
преструктуриране, прехвърляне на 
капитал или активи между 
предприятия или възстановяване на 
партньора по договора след неговата
несъстоятелност, от друг икономически 
оператор, който изпълнява 
първоначално установените критерии за 
качествен подбор, стига това да не 
предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.
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Or. fr

Изменение 1358
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 72 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или 
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност, от друг 
икономически оператор, който 
изпълнява първоначално установените 
критерии за качествен подбор, стига 
това да не предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Въпреки това първа алинея не се 
прилага в случай на цялостно или
частично наследяване на позицията на 
първоначалния изпълнител, след 
операции по фирмено преструктуриране 
или несъстоятелност или въз основа на 
договорна клауза от друг икономически 
оператор, който изпълнява 
първоначално установените критерии за 
качествен подбор, стига това да не 
предполага други съществени 
изменения на поръчката и да не цели 
заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива.

Or. es

Изменение 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 72 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алинея 1 не се прилага при смяна на 
възлагащия орган, докато се 
изпълнява договорът за обществена 
поръчка.

Or. de
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Обосновка

При по-дългосрочни договори за обществени поръчки на възлагащия орган може да му 
се наложи да прехвърли договора например на друг орган или дъщерно дружество в 
качеството им на нов възложител със съгласието на изпълнителя по договора за 
обществена поръчка. Това не следва да представлява съществено изменение на 
разпоредбите на договора за обществена поръчка.

Изменение 1360
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно 
изменение може да бъде изразена в 
парично отношение, изменението не 
се счита за съществено по смисъла на 
параграф 1, когато неговата 
стойност не превишава праговете, 
посочени в член 4, и когато е под 5 % 
от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на 
поръчката. Когато се правят няколко 
последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната стойност на 
последователните изменения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграфи 4 и 6 не са съгласувани и за да не се създава правна несигурност, следва да 
се придържаме към формулировката на Директива 2004/18/ЕО, която е подобна на 
параграф 6, и да заличим член 72, параграф 4.

Изменение 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита във 
всеки случай за съществено по смисъла 
на параграф 1, когато неговата стойност 
не превишава праговете, посочени в 
член 4, и когато е под 10 % от цената на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. de

Обосновка

Повишаване на цената на обществената поръчка с 5 % е твърде малко, тъй като след 
това почти всяко малко изменение би било счетено за съществено. Особено при 
обществени поръчки за строителство тази стойност би довела до непропорционално 
голяма бюрокрация. Изменение от 10 % изглежда доста по-реалистично от 
практическа гледна точка.

Изменение 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
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последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. fr

Изменение 1363
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, или
когато е под 10 % от цената на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. fr

Изменение 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1,

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
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когато неговата стойност не 
превишава праговете, посочени в член 
4, и когато е под 5 % от цената на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

когато е под 20 % от цената на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. en

Изменение 1365
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от актуализираната цена на 
първоначалната поръчка, стига 
изменението да не променя общото 
естество на поръчката. Когато се правят 
няколко последователни изменения, 
стойността се изчислява въз основа на 
съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. fr

Обосновка

Взема се под внимание актуализираната цена на първоначалната поръчка, което 
изглежда като по-справедлив ориентир.
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Изменение 1366
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато
е под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност е под 10 % от 
цената на първоначалната поръчка, 
стига изменението да не променя 
общото естество на поръчката. Когато 
се правят няколко последователни 
изменения, стойността се изчислява въз 
основа на съвкупната стойност на 
последователните изменения.

Or. es

Изменение 1367
Lara Comi

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато 
е под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
20 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.
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изменения.

Or. it

Изменение 1368
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато 
е под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
10 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. it

Изменение 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 15 % от цената на първоначалната 
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поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en

Обосновка

През 2000 г. Съдът на Европейския съюз потвърди, че при увеличение от 10 % не се 
изисква нова процедура за възлагане на обществена поръчка (Решение от 5 октомври 
2000 г. по дело Комисия на Европейските общности/'Франция, C-337/98). 
Определянето на прага на 5 % би предотвратило всякакво изменение на договорите по 
време на техния срок. То също така би довело до проблемни последици при 
изпълнението на договорите. Прагът от 15 % се основава на решенията, разработени 
от националната и европейската съдебна практика, и има за цел избягване на 
злоупотреби при прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение 1370
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 72 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 4, и когато е 
под 15 % от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en
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Обосновка

Прагът следва да бъде изменен на 15 %, което е в съответствие с днешната съдебна 
практика, за да се предоставят маржове за маневриране на възлагащия орган и на 
изпълнителя, позволяващи им да отговорят на променящите се обстоятелства.

Изменение 1371
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 72 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на 
параграф 1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи
или варианти за преразглеждане на 
договора. В такива клаузи се посочва 
обхватът и естеството на възможните 
изменения или варианти, както и 
условията, при които те могат да се 
използват. Те не предвиждат изменения 
или варианти, които биха могли да 
променят общото естество на поръчката.

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на 
параграф 1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи и
варианти за преразглеждане на 
договора, както и с клаузи за 
преразглеждане на цената или клаузи 
по отношение на условията за 
определяне на цената. В такива клаузи 
се посочва обхватът и естеството на 
възможните изменения или варианти, 
както и условията, при които те могат да 
се използват. Те не предвиждат 
изменения или варианти, които биха 
могли да променят общото естество на 
поръчката.

Or. fr

Изменение 1372
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 72 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на 

5. Изменения на договора не се считат 
за съществени по смисъла на 
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параграф 1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи или 
варианти за преразглеждане на 
договора. В такива клаузи се посочва 
обхватът и естеството на възможните 
изменения или варианти, както и 
условията, при които те могат да се 
използват. Те не предвиждат изменения 
или варианти, които биха могли да 
променят общото естество на поръчката.

параграф 1, когато са били предвидени в 
документите за обществената поръчка с 
ясни, точни и недвусмислени клаузи или 
варианти за преразглеждане на договора 
или произтичат от грешки или 
пропуски в документите за 
обществената поръчка, предоставени 
от възлагащите органи или 
възложителите. В такива клаузи се 
посочва обхватът и естеството на 
възможните изменения или варианти, 
както и условията, при които те могат да 
се използват. Те не предвиждат 
изменения или варианти, които биха 
могли да променят общото естество на 
поръчката.

Or. es

Изменение 1373
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 72 – параграф 6 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма увеличение на цената с повече 
от 50 % от стойността на 
първоначалната поръчка.

в) няма увеличение на цената с повече 
от 50 % от актуализираната 
стойност на първоначалната поръчка.

Or. fr

Обосновка

Взема се под внимание актуализираната цена на първоначалната поръчка, което 
изглежда като по-справедлив ориентир.

Изменение 1374
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 72 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Възлагащите органи не прибягват до 
изменения на поръчката в следните 
случаи:

7. Възлагащите органи не прибягват до 
изменения на поръчката, когато 
изменението би целяло компенсиране на 
рисковете от повишаване на цените, 
които са били хеджирани от 
изпълнителя.

а) когато изменението би целяло 
отстраняване на недостатъци в 
изпълнението от страна на 
изпълнителя или последствията, 
които могат да бъдат отстранени 
чрез изпълнението на договорните 
задължения;
б) когато изменението би целяло 
компенсиране на рисковете от 
повишаване на цените, които са били 
хеджирани от изпълнителя.

Or. en

Обосновка

Относно заличаването на буква а): проблематично — никой възлагащ орган не може 
лесно да се освободи от искове, произтичащи от пропуски в изпълнението на 
изпълнителя, за да избегне нова процедура за възлагане на обществена поръчка.

Изменение 1375
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 72 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Възлагащите органи не прибягват до
изменения на поръчката в следните 
случаи:

7. Възлагащите органи не могат да 
използват разпоредбите на 
настоящия член за изменения на 
поръчката в следните случаи:

Or. fr



AM\908760BG.doc 17/187 PE492.869v01-00

BG

Обосновка

Изясняване на формулировката от предложението за директива, която е 
двусмислена.

Изменение 1376
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 72 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато изменението би целяло 
отстраняване на недостатъци в 
изпълнението от страна на 
изпълнителя или последствията, 
които могат да бъдат отстранени 
чрез изпълнението на договорните 
задължения;

заличава се

Or. de

Обосновка

При сложни проекти прагматични изменения в договора за обществена поръчка биха 
възпрепятствали изпълнението му. Възложителят би бил принуден да наложи чрез 
правни способи на изпълнителя по договора за обществена поръчка да изпълни 
договорните си задължения, които в отделни случаи евентуално са нецелесъобразни 
или технически невъзможни и които по правило самият възложител определя като 
незадоволително изпълнени (и изпълнителят оспорва). Това би довело до правна 
несигурност и до забавяне при изпълнението на обществената поръчка.

Изменение 1377
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи възможността при 
условията, определени от приложимото 
национално законодателство за 

1. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи възможността при 
условията, определени от приложимото 
национално законодателство за 
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договорите и задълженията, да 
прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок, 
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

договорите и задълженията, да 
прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок, 
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

Or. en

Изменение 1378
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи възможността при 
условията, определени от приложимото 
национално законодателство за 
договорите и задълженията, да 
прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок, 
когато е изпълнено едно от следните 
условия:

Държавите членки гарантират, че при 
прекратяване на договор за 
обществена поръчка се спазва 
националното законодателство за 
договорите и задълженията. Когато 
предоставят на възлагащите органи 
възможността при условията, 
определени от приложимото 
национално законодателство за 
договорите и задълженията, да 
прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок, 
държавите членки имат право да 
изискват изпълнение на едно от 
следните условия:

Or. en

Изменение 1379
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изключенията, предвидени в член 11, 
престанат да се прилагат вследствие на 

а) изключенията, предвидени в член 11, 
престанат да се прилагат вследствие на 
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частно участие в юридическото лице, на 
което е била възложена поръчката по 
член 11, параграф 4;

частно участие в юридическото лице, на 
което е била възложена поръчката по 
член 11;

Or. fr

Обосновка

Не е оправдано да се ограничава тази разпоредба относно прекратяването на 
обществените поръчки единствено до споразуменията, отнасящи се до 
хоризонталното сътрудничество (член 11, параграф 4). Тя би трябвало да се прилага 
за всички случаи, предвидени в член 11 („in-house“ договор, съвместен „in-house“ 
договор).

Изменение 1380
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменение на договора за поръчката 
представлява ново възлагане по 
смисъла на член 72;

заличава се

Or. es

Изменение 1381
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз 
установи в процедура по член 258 от 
Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възлагащ орган от тази държава 
членка е възложил въпросната 
поръчка, без да изпълнява своите 

заличава се
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задължения по Договорите и 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 1382
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз 
установи в процедура по член 258 от 
Договора, че държава членка не 
изпълнява своите задължения по 
Договорите поради факта, че 
възлагащ орган от тази държава-
членка е възложил въпросната 
поръчка, без да изпълнява своите 
задължения по Договорите и 
настоящата директива.

заличава се

Or. es

Изменение 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съдът на Европейския съюз установи 
в процедура по член 258 от Договора, че 
държава членка не изпълнява своите 
задължения по Договорите поради 
факта, че възлагащ орган от тази 
държава членка е възложил въпросната 
поръчка, без да изпълнява своите 
задължения по Договорите и 
настоящата директива.

в) Съдът на Европейския съюз установи 
в процедура по член 258 от Договора, че 
държава членка не изпълнява своите 
задължения по Договорите поради 
факта, че възлагащ орган от тази 
държава членка е възложил въпросната 
поръчка, без да изпълнява своите 
задължения по Договорите и 
настоящата директива. Изпълнител по 
договор за обществена поръчка, който 
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не е знаел, че възлагащият орган е 
извършил правонарушение, може да 
поиска компенсация за щетите, 
които е претърпял в резултат от 
прекратяването на договора.

Or. de

Обосновка

Изпълнител по договор за обществена поръчка, който не е знаел, че възлагащият 
орган е извършил правонарушение, следва да може да поиска компенсация за 
разходите, които е направил, като е предполагал, че договорът ще остане в сила, или 
за щетите, които е претърпял поради прекратяването му.

Изменение 1384
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато последващите изменения, 
които са извън контрола на 
оферента, направят невъзможно 
изпълнението на договора за 
обществена поръчка, с изключение на 
блокирането на непропорционални 
инвестиции, държавите членки 
гарантират, че при условията, 
определени от приложимото 
национално законодателство за 
договорите и задълженията, 
оферентите могат:
а) да поискат компенсация за всяка 
допълнителна услуга, необходима за 
изпълнението на договора;
б) да предявят иск за прекратяване на 
договора.

Or. en
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Изменение 1385
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 73 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При отсъствие на нарушение от 
страна на партньора по договора, 
държавите членки гарантират право 
на компенсация, когато възлагащ 
орган реши или е длъжен да прекрати 
договор за обществена поръчка по 
време на неговия срок.

Or. en

Изменение 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 73a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73а
 Държавите членки имат голяма 
свобода да организират избора на 
доставчици на услуги по начин, който 
те считат 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. de
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Изменение 1387
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 73а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73а
В случай че съдържанието на 
договора бъде нарушено и 
икономическият оператор не е имал 
възможност да изпълни 
задълженията, определени в договора, 
публичните органи са длъжни да 
определят и наложат санкции в 
зависимост от пазарната стойност 
на договора, чрез които по ефективен 
начин да обезкуражат нарушаването 
на договора.

Or. en

Изменение 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 73а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73а
Наблюдение на изпълнението на 

поръчката и вписване в регистър на 
неспазване

1. Възлагащите органи могат да 
наблюдават изпълнението от страна 
на изпълнителя, на когото е 
възложена поръчката, и на 
подходящи етапи по време на договора 
да извършват оценка на 
изпълнението, като използват метод, 
който се основава на обективни и 
измерими критерии и се прилага
систематично, последователно и 
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прозрачно. Всяка оценка на 
изпълнението се съобщава на 
въпросния изпълнител, като му се 
предоставя възможност да оспори 
констатациите в рамките на разумен 
срок и да получи правна защита.
2. Когато се извърши оценка в 
съответствие с параграф 1 и се 
установи, че икономически оператор 
или подизпълнител, определен от 
икономическия оператор за тази 
поръчка, е демонстрирал значителни 
или постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено 
изискване в поръчката и 
икономическият оператор не оспорва 
констатациите или пък 
възраженията на икономическия 
оператор не са били потвърдени чрез 
искане за правна защита, 
възлагащият орган съобщава 
фактическите данни и необходимите 
подробности на надзорните и 
административните органи, 
посочени в членове 84 и 88.
3. В този случай икономическият 
оператор се вписва в официален 
регистър на неспазване, поддържан 
от надзорните и 
административните органи, 
посочени в членове 84 и 88.
4. Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи могат лесно да 
направят справка в официалните 
регистри на неспазване и да получат 
информация и съдействие по 
отношение на прилагането на 
настоящия член посредством 
съдействието, оказвано от 
надзорните и административните 
органи, посочени в членове 84, 87 и 88.

Or. en
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Изменение 1389
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74 заличава се
Възлагане на поръчки за социални и 
други специфични услуги
Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, 
когато стойността на поръчките е 
по-голяма или равна на прага, посочен 
в член 4, буква г).

Or. da

Изменение 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74 заличава се
Възлагане на поръчки за социални и 
други специфични услуги
Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, 
когато стойността на поръчките е 
по-голяма или равна на прага, посочен 
в член 4, буква г).

Or. en
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Обосновка

Свързано е с повторното въвеждане на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за директива
Член 74 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагане на поръчки за социални и 
други специфични услуги

Участие в и възлагане на поръчки за 
социални и други специфични услуги

Or. es

Изменение 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Обществени поръчки за социални и 
други специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Or. en

Обосновка

Да се чете във връзка с измененията, с които се предлага компромис относно 
социалните и другите услуги, за да се избегне повторно въвеждане на услугите от 
част Б и заличаване на този раздел.

Изменение 1393
Robert Rochefort
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Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVIа, част Б, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Or. fr

Изменение 1394
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Без да се засяга свободата на 
държавите членки и/или възлагащите 
органи да осигуряват социални и други 
специфични услуги, както и да ги 
организират, без да използват 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка, поръчките за социални и 
други специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Or. fr

Изменение 1395
Cornelis de Jong
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Предложение за директива
Член 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Без да се засяга свободата на 
държавите членки и/или публичните 
органи сами да предоставят социални 
услуги и други специфични услуги, 
изброени в приложение XVI, или да 
организират тяхното извършване по 
какъвто и да било друг начин, който 
не включва възлагане на обществени 
поръчки, поръчките за социални и 
други специфични услуги, изброени в 
приложение XVI, се възлагат в 
съответствие с настоящата глава, когато 
стойността на поръчките е по-голяма 
или равна на прага, посочен в член 4, 
буква г).

Or. en

Изменение 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за директива
Член 74а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74а
Държавите членки могат да запазят 
правото за участие в процедурите за 
възлагане на социални услуги за 
организации с нестопанска цел, чиято 
основна цел е изпълнението на 
програми в областта на социалните 
услуги, за които се отнася поръчката, 
или чиято социална цел е защита на 
представителите на уязвими групи, за 
които са предназначени социалните 
услуги, предмет на процедурата.
Под сдружения с нестопанска цел се 
разбира организации, които 
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реинвестират най-малко 70 % от 
положителния си баланс в 
икономически действия за 
подобряване на развиваната от тях 
дейност или на предоставяните от 
тях услуги.

Or. es

Изменение 1397
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75 заличава се
Публикуване на обявите
1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.
2. Възлагащите органи, които са 
възложили обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват 
резултатите от процедурата с 
обявление за възложена поръчка.
3.
Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.
Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.
4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.
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Or. da

Изменение 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75 заличава се
Публикуване на обявления
1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.
2. Възлагащите органи, които са 
възложили обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват 
резултатите от процедурата с 
обявление за възложена поръчка.
3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.
Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.
4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. en

Обосновка

Свързано е с повторното въвеждане на разграничението между услуги А и Б.
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Изменение 1399
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. en

Изменение 1400
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Задължителното предварително обявяване прави текущите задължения още по-
обременителни. То създава ненужна административна тежест, като се има предвид, 
че понастоящем прозрачността се постига чрез изискванията за обявяване, свързани 
с възлагането на обществени поръчки.

Изменение 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. de

Обосновка

Социалните и другите специални услуги по смисъла на член 74 са с чисто местен 
характер и поради естеството си не могат да се предлагат трансгранично. Новите 
разпоредби относно предварително обявление за социални и други специални услуги 
водят до по-големи административни разходи, които са нецелесъобразни за тази 
категория услуги. Може да се гарантира прозрачност и чрез прилаганото 
понастоящем последващо обявление.

Изменение 1402
Peter Simon

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, 
възнамеряващи да възложат 
обществена поръчка за услугите по 
член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. de

Изменение 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 75 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи, възнамеряващи 
да възложат обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

1. Възлагащите органи, възнамеряващи 
да възложат обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват своето 
намерение по някой от следните 
начини:
а) с обявление за поръчка, което 
съдържа информацията по 
приложения VI, част З в 
съответствие със стандартните 
образци;
б) с обявление за предварителна 
информация, което се публикува 
продължително време съгласно 
член 49 и съдържа информацията по 
приложение VI, част И. Обявлението 
за предварителна информация се 
отнася конкретно за услугите, които 
ще бъдат предмет на поръчките, 
чието възлагане предстои. В него се 
посочва, че поръчките ще бъдат 
възложени без по-нататъшно 
публикуване, и заинтересованите 
икономически оператори се 
приканват да заявят своя интерес 
писмено.

Or. en

Обосновка

Ключово изменение, с което се предлага компромис между социалните и другите 
услуги, за да се избегне повторно въвеждане на услугите от част Б. Да се чете във 
връзка с предложеното повишаване на прага.

Изменение 1404
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи, които са 
възложили обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват 
резултатите от процедурата с обявление 
за възложена поръчка.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. nl

Изменение 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи, които са 
възложили обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват 
резултатите от процедурата с обявление 
за възложена поръчка.

2. Възлагащите органи, които са 
възложили обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват 
резултатите от процедурата с обявление 
за възложена поръчка, което съдържа 
информацията, посочена в 
приложения VI, част Й, в 
съответствие със стандартните 
образци.

Or. en

Обосновка

Част от предложения компромис относно социалните услуги, за да се избегне 
необходимостта от повторно въвеждане на услугите от част Б.

Изменение 1406
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.

3. Обявленията по параграф 2 съдържат 
информацията по приложения VI, 
част И.

Or. en

Изменение 1407
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2
съдържат информацията по
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните образци.

3. Обявленията по параграф 1 съдържат 
информацията, посочена в
приложения VI, част И в съответствие 
със стандартните образци.

Or. nl

Изменение 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.

3. Комисията установява 
стандартните образци по параграфи 1 
и 2. Тези изпълнителни актове се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране по член 91.

Or. en
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Обосновка

Част от предложения компромис относно социалните и другите услуги.

Изменение 1409
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните 
образци.

3. Обявлението по параграф 2 
съдържа информацията по 
приложение І в съответствие със 
стандартния образец.

Or. en

Изменение 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните образци.

3. Обявленията по параграф 2 съдържат 
информацията по приложения VI, части
З и И в съответствие със стандартните 
образци.

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 75, параграф 1 от същия докладчик.

Изменение 1411
Peter Simon
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Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 
съдържат информацията по 
приложения VI, Части З и И в 
съответствие със стандартните образци.

3. Обявленията по параграф 2 съдържат 
информацията по приложения VI, части
З и И в съответствие със стандартните 
образци.

Or. de

Изменение 1412
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. en

Изменение 1413
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. nl
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Изменение 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. en

Изменение 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. de

Обосновка

Социалните и другите специални услуги са с чисто местен характер и поради 
естеството си не могат да се предлагат трансгранично. Публичните органи трябва 
да съблюдават принципите на ЕС за прозрачност и равнопоставеност, когато 
осигуряват подобни услуги в рамките на своите национални системи. Новите 
разпоредби относно предварителното обявление за социални и други специални услуги 
водят до по-големи административни разходи, които са нецелесъобразни за тази 
категория услуги.
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Изменение 1416
Peter Simon

Предложение за директива
Член 75 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява 
стандартните образци. Тези 
изпълнителни актове приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

заличава се

Or. de

Изменение 1417
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията по параграф 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. en

Обосновка

Специфичното третиране на услугите е обосновано само ако се прилага за всички 
услуги от един и същ характер — правните услуги, поддържащи същите принципи за 
поверителност, не следва да бъдат дискриминирани.

Изменение 1418
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 4. Обявленията по параграф 1 се 
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публикуват в съответствие с член 49. публикуват в съответствие с член 49.

Or. nl

Изменение 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията по настоящия член се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. en

Обосновка

Част от предложеното компромисно решение относно социалните и другите услуги, 
с което се избягва необходимостта от повторно въвеждане на услугите от част Б.

Изменение 1420
Cornelis de Jong

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявлението по параграф 2 се 
публикува в съответствие с член 49.

Or. en

Изменение 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията по параграф 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 75, параграф 1 от същия автор.

Изменение 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Предложение за директива
Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обявленията по параграфи 1 и 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

4. Обявленията по параграф 2 се 
публикуват в съответствие с член 49.

Or. de

Изменение 1423
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Принципи на възлагане на поръчките
1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 



PE492.869v01-00 42/187 AM\908760BG.doc

BG

въпросните услуги.
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 
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.

Or. da

Изменение 1424
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Принципи на възлагане на поръчките
1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.
2. Държавите членки осигуряват на
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
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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, че 
изборът на доставчика на услугите не 
се осъществява единствено въз основа 
на цената за осигуряване на услугата.

Or. nl

Обосновка

В много случаи социалните услуги се предоставят на местно равнище без 
трансгранични последици. Новите задължения на равнище на ЕС и на национално 
равнище ще доведат до ненужна административна тежест за възлагащите органи и
доставчиците на услуги.

Изменение 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Принципи на възлагане на поръчките
1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.
2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
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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, че 
изборът на доставчика на услугите не 
се осъществява единствено въз основа 
на цената за осигуряване на услугата.

Or. de

Обосновка

Социалните услуги са с местен характер и поради естеството си не могат да се 
предлагат трансгранично. Особено в областта на социалните и другите специални 
услуги на първо място следва да се поставя опростяването и по-голямата гъвкавост и 
да се избягва въвеждането на нови бюрократични пречки. Последващото обявление е 
подходящо и достатъчно в случая, за да се гарантират принципите на прозрачност и 
равнопоставеност.

Изменение 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76 заличава се
Принципи на възлагане на поръчките
1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.
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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 
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.

Or. en

Обосновка

Свързано с повторното въвеждане на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 1427
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. en
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Изменение 1428
Peter Simon

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на 
икономическите оператори и 
позволят на възлагащите органи да се 
съобразяват със спецификата на 
въпросните услуги.

заличава се

Or. de

Изменение 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволят на възлагащите 
органи да се съобразяват със 
спецификата на въпросните услуги.

1. Държавите членки въвеждат 
национални правила за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, за да 
гарантират, че възлагащите органи 
спазват принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори. Държавите членки имат 
свободата да определят 
приложимите процедурни правила, 
стига тези правила да позволяват на 
възлагащите органи да се съобразяват 
със спецификата на въпросните услуги.

Or. en
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Обосновка

Да се чете във връзка с другите изменения, с които се предлага компромисно решение 
относно социалните и другите услуги, за да се избегне необходимостта от повторно 
въвеждане на услугите от част Б.

Изменение 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като
осигурят пълно съответствие с
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволят на възлагащите 
органи да се съобразяват със
спецификата на въпросните услуги.

1. Държавите членки въвеждат правила
за възлагане на поръчки по настоящата 
глава, като отчитат принципите на 
прозрачност и равнопоставеност на 
икономическите оператори. Тези 
правила вземат под внимание
спецификата на въпросните услуги.

Or. en

Обосновка

Формулировката на член 76 от предложението се нуждаеше от разяснение.

Изменение 1431
Marc Tarabella

Предложение за директива
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволят на възлагащите 

1. Държавите членки въвеждат 
подходящи процедури за възлагане на 
поръчки по настоящата глава, като 
осигурят пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
равнопоставеност на икономическите 
оператори и позволят на възлагащите 
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органи да се съобразяват със 
спецификата на въпросните услуги.

органи да се съобразяват със 
спецификата на въпросните услуги.
Държавите членки могат също да 
предвидят възможността 
възлагащите органи да могат да 
ограничават участието в процедура 
за покана за представяне на оферти 
за предоставяне на социални и 
здравни услуги само до организации с 
нестопанска цел. Тази разпоредба се 
посочва в обявлението за поръчка.

Or. fr

Изменение 1432
Heide Rühle

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 
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.

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 
иновациите.

Or. en

Изменение 1433
Sirpa Pietikäinen
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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 
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.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо качество, 
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 следва 
да предвидят, че изборът на доставчика 
на услугите не се осъществява 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата, а се вземат 
предвид критериите за качество и 
устойчивост на социалните услуги, 
както е посочено по-горе.
Възлагащите органи могат също така 
да се позовават на критериите, 
установени в доброволната 
европейска рамка за качество на 
социалните услуги. Държавите 
членки могат също да предвидят
възможността възлагащите органи 
да могат да решат да ограничат 
участието в процедура за възлагане на 
обществена поръчка за предоставяне 
на социални и здравни услуги до 
организации с нестопанска цел, ако 
това се изисква от специфичните 
нужди на всяка категория 
потребители.

Or. en

Изменение 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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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 
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.

2. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на високо качество, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, в това число и
икономическа, предлагането и 
изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители,
включително групи в неравностойно 
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. de

Изменение 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По отношение на принципите за 
персонализирано и цялостно 
обслужване, личен избор, 
непрекъснатост на обслужването и 
качество, държавите членки могат 
да установят разпоредби, които да 
гарантират продължаване на 
предоставянето на въпросните услуги 
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на потребителите от страна на 
организациите, които са ги 
предлагали и преди публикуването на 
настоящата директива, и за 
възлагане на услугите след нейното 
публикуване.

Or. es

Изменение 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 76 – параграф 2a (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 здравето 
и безопасността на работното 
място, социалното осигуряване и 
условията на труд във вида, в който 
са определени от законодателството 
на ЕС и от националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, арбитражните решения, 
колективното договаряне и 
колективните трудови договори, 
както и от разпоредбите на 
международното трудово право, 
посочени в приложение ХІ, което се 
прилага на мястото, където ще се 
извършва строителството, услугата 
или доставката; тези задължения 
следва също така да се прилагат в 
случаи с трансграничен характер, при 
които работници от една държава 
членка предоставят услуги в друга 
държава членка.

Or. de
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Изменение 1437
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки имат 
свободата да постановят, че 
социалните и другите специфични 
услуги, изброени в приложение XVI, 
трябва да се извършват от конкретен 
вид икономически оператор.

Or. en

Обосновка

С цел да се предотврати изпълнението на социални услуги от дружества, които 
насърчават единствено печалбата, а не грижата за хората, държавите членки 
следва да имат право да изискват социалните услуги да се изпълняват от дружества 
от пределен тип.

Изменение 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи са изцяло 
платежоспособни в отношенията си 
с икономическите оператори и че 
въпросните органи предварително 
създават подходящ инструмент за 
гарантиране на кредита на 
оператора.

Or. it
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Обосновка

Продължаващата неплатежоспособност на публични органи в отношенията им с 
частни предприятия във връзка сизвършени работи и услуги не може повече да бъде 
толерирана. Създаването на подходящ инструмент за гарантиране на кредита, 
който икономическият оператор ще придобие след завършване на работата, би 
представлявало необходим начин за гарантиране на ефективно заплащане.

Изменение 1439
Evelyne Gebhardt

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. de

Изменение 1440
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. При поръчките за социални и други 
специфични услуги, посочени в
приложение XVI, възлагащите органи 
могат да изискат от икономическите 
оператори да реинвестират в 
конкретна операция всяка печалба от 
същата операция или да допуснат 
като оференти само организации с 
нестопанска цел.

Or. en
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Обосновка

С цел изтъкване на това, че възлагащите органи имат правото да налагат 
изисквания, които да гарантират, че парите на данъкоплатците за социални услуги се 
използват за тази цел, също и когато се използват операции, свързани с възлагането 
на обществени поръчки, а не само при in-house операции.

Изменение 1441
Evelyne Gebhardt

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. de

Изменение 1442
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 1443
Evelyne Gebhardt
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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,
специализирани в предоставянето на 
социални услуги, ако са спазени 
основните принципи за прозрачност и 
равнопоставеност.

Or. de

Изменение 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 79 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато разкриването на информация
за резултата от конкурса би попречило 
на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
конкретно публично или частно 
предприятие или би накърнило 
лоялната конкуренция между 
доставчиците на услуги, подобна 
информация може да не се публикува.

Информацията за резултата от 
конкурса ще бъде публикувана, освен в 
случаите, когато публикуването би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес.

Or. en

Изменение 1445
Andreas Schwab

Предложение за директива
ДЯЛ ІІІa (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ДЯЛ ІІІа
ПРАВИЛА ЗА КОНЦЕСИИ ЗА 
СТРОИТЕЛСТВО
[Чрез компромисни изменения в по-
късен момент ще бъдат добавени други 
специфични разпоредби]

Or. de

Обосновка

Чрез компромисни изменения в по-късен момент ще бъдат добавени други специфични 
разпоредби. 

Изменение 1446
Andreas Schwab

Предложение за директива
ДЯЛ ІІІб (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДЯЛ ІІІб 
ПРАВИЛА ЗА КОНЦЕСИИ ЗА 
УСЛУГИ
Член (...)
Приложими разпоредби
При концесии за услуги се прилагат 
същите разпоредби от настоящата 
директива относно концесиите за 
строителство.

Or. de

Обосновка

По този пункт трябва да се проведе дискусия дали уредбата относно концесиите за 
строителство и за услуги не следва да се интегрира в директивата относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, с цел да се 
гарантира единство на правния ред. Няма да е възможно разпоредбите относно 
концесиите за строителство да се прилагат по аналогия навсякъде, това би трябвало 
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да се обсъди.

Чрез компромисни изменения в по-късен момент ще бъдат добавени други специфични 
разпоредби. 

Изменение 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Заглавие 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОПРИЛАГАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 1449
Evelyne Gebhardt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират на 
възлагащите органи 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. de

Изменение 1450
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Директива 
89/665/ЕИО на Съвета държавите 
членки осигуряват точното 
прилагане на настоящата директива 
чрез ефективни, достъпни и 
прозрачни механизми, които 
допълват съществуващата система 
за преразглеждане на решенията, 
взети от възлагащите органи.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Включването на разпоредба в една директива за това, че директивата трябва да се 
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прилага правилно, е излишно.

Изменение 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Директива 
89/665/ЕИО на Съвета държавите 
членки осигуряват точното прилагане 
на настоящата директива чрез 
ефективни, достъпни и прозрачни 
механизми, които допълват 
съществуващата система за
преразглеждане на решенията, взети 
от възлагащите органи.

1. С цел ефективно осигуряване на
точното и ефективно прилагане,
държавите членки гарантират, че поне 
задачите, определени в настоящия 
член, се извършват от един или 
повече органи или структури. Те 
посочват на Комисията всички 
органи или структури, които са 
компетентни за изпълнението на
тези задачи.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки, 
включително и при изпълнението на 
проекти, съфинансирани от 
Европейския съюз, се следи с оглед на 
откриване на заплахи за финансовите 
интереси на Съюза. Това следене се 
използва за предотвратяване, 
откриване и подходящо отчитане на 
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възможни случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности.
Когато контролните органи или 
структури установят конкретни 
нарушения или системни проблеми, 
те се оправомощават да отнесат 
тези проблеми до националните 
одиторски органи, съдилища или 
трибунали, или до други подходящи 
органи или структури, като например 
омбудсмана, националните 
парламенти или техните комитети.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Резултатите от следенето на 
дейности съгласно параграф 2 се 
оповестяват публично чрез 
подходящи средства за информация. 
По-специално държавите членки 
публикуват най-малко на всеки две 
години преглед на най-честите 
източници на неправилно прилагане 
или на правна несигурност, 
включително възможни структурни 
или повтарящи се проблеми в 
прилагането на правилата, 
посочените по-долу възможни случаи 
на измама и други незаконосъобразни 
поведения.
Държавите членки предават на 
Комисията на всеки две години общ 
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преглед на своите национални 
политики за устойчиви обществени 
поръчки, в който се описват 
съответните национални планове за 
действие и инициативи, и тяхното 
практическо прилагане, когато е 
известно. Те също така посочват 
процента на успеваемост на МСП в 
обществените поръчки; когато той е 
по-нисък от 50 % по отношение на 
стойностите на поръчките, 
възложени на МСП, държавите 
членки посочват дали са предприели 
някакви инициативи за повишаване 
на този процент на успеваемост.
Въз основа на събраните данни 
Комисията редовно публикува доклад 
относно прилагането на тези 
политики и свързаните с тях най-
добри практики в рамките на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението

Изменение 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. На всяко лице или орган, който 
няма достъп до процедурите по 
преразглеждане, съгласно Директива 
89/665/ЕИО на Съвета му се 
предоставя възможността да съобщи 
за възможни нарушения на 
настоящата директива на 
компетентен орган или структура, 
които надлежно разглеждат всяка 
достатъчно обоснована жалба и 
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предприемат подходящи мерки в 
зависимост от своите правомощия и 
компетентности, предвидени в 
националното право.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите членки гарантират, че 
насоките относно тълкуването и 
прилагането на правото на Съюза в 
сферата на обществените поръчки се 
предоставят безплатно, за да се 
подпомогнат възлагащите органи и 
икономическите оператори при 
правилното прилагане на правилата 
на Съюза за възлагането на 
обществени поръчки.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 83 – параграф 1д (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Без да се засягат общите 
процедури и методи на работа, 
установени от Комисията за 
нейната комуникация и контакти с 
държавите членки, държавите 
членки определят звено за контакт за 
сътрудничество с Комисията по 
отношение на прилагането на 
правото на Съюза и изпълнението на 
бюджета от Съюза въз основа на 
член 17 от Договора за Европейския 
съюз и член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Възлагащите органи съхраняват,
поне за периода на времетраене на 
поръчката, копия от всички сключени 
договори, чиято стойност е равна на 
или надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
Те предоставят достъп до тези 
договори в съответствие с всички 
приложими правила относно достъпа 
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до документи и защитата на данни.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението.

Изменение 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83а
Регистър на неспазване

1. Ако икономически оператор наруши 
условията, определени в поръчката, 
по-специално по отношение на 
социалната закрила и защитата на 
заетостта, условията на труд и 
възлагането на подизпълнители, той 
се вписва в регистър на неспазване на
правилата за възлагането на 
обществени поръчки.
2. Регистърът на неспазване се 
поддържа и актуализира редовно от 
надзорните и административните 
органи, посочени в членове 84 и 88. 
Възлагащите органи имат правото и 
задължението да направят справка в 
този регистър преди възлагането на 
обществена поръчка.

Or. en

Изменение 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 83a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83a
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 
възлагането на подизпълнители, той 
се вписва в регистър на неспазване на 
правилата. Фигурирането в регистър 
на неспазване следва да бъде основание 
за изключване.

Or. de

Изменение 1460
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възлагащи органи 
задължително са обект на такъв 
надзор.
2. Компетентните органи, 
участващи в дейностите по 
изпълнението, са организирани по 
начин, предотвратяващ 
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конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива. 
Годишният доклад включва следното:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в обществените поръчки; 
когато процентът е по-нисък от 50 % 
по отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) информация относно 
проследяването и последващите 
действия при нарушаване на 
правилата за обществените поръчки, 
оказващо влияние върху бюджета на 
Съюза в съответствие с 
параграфи 3—5 от настоящия член;
г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително тези, оказващи влияние 
върху проекти, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза. 
3. Надзорният орган отговаря за:
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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;
б) осигуряването на правни 
консултации на възлагащите органи 
по тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз; 
г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности 
в областта на обществените 
поръчки;
д) привличане на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към открити 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;



PE492.869v01-00 68/187 AM\908760BG.doc

BG

е) разглеждането на жалби от 
граждани и фирми относно 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възлагащи органи, които се 
задължават да се съобразят с него 
при своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки 
на Съюза, свързано с поръчки, които 
са били пряко или косвено
финансирани от Съюза. 
Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 89/665/ЕИО.
Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
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надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и 
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Той докладва на Комисията 
всяко нарушение на настоящата 
директива в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, пряко или 
косвено финансирани от Съюза. 
Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
държавите членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията.
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.
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5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на 
Комисията като блюстител на 
Договора. Когато Комисията реши да 
отнесе разглеждането на отделен 
случай съгласно параграф 4, тя си 
запазва правото да се намесва 
съгласно правомощията дадени й по 
силата на Договора.
6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
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рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.
8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1—7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Тези членове създават ненужна административна тежест. Държавите членки са
тези, които организират вътрешната си администрация. Държавите членки могат 
да решат да създадат надзорен орган (член 84) без наличието на европейска 
разпоредба. Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възлагащи органи 
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задължително са обект на такъв 
надзор.
2. Компетентните органи, 
участващи в дейностите по 
изпълнението, са организирани по 
начин, предотвратяващ 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива. 
Годишният доклад включва следното:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в обществените поръчки; 
когато процентът е по-нисък от 50 % 
по отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) информация относно 
проследяването и последващите 
действия при нарушаване на 
правилата за обществените поръчки, 
оказващо влияние върху бюджета на 
Съюза в съответствие с 
параграфи 3—5 от настоящия член;
г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
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областта на обществените поръчки, 
включително тези, оказващи влияние 
върху проекти, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза. 
3. Надзорният орган отговаря за:
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;
б) осигуряването на правни 
консултации на възлагащите органи 
по тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз; 
г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности 
в областта на обществените 
поръчки;
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д) привличане на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към открити 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и фирми относно 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възлагащи органи, които се 
задължават да се съобразят с него 
при своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки 
на Съюза, свързано с поръчки, които 
са били пряко или косвено 
финансирани от Съюза. 
Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 89/665/ЕИО.
Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
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дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и 
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Той докладва на Комисията 
всяко нарушение на настоящата 
директива в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, пряко или 
косвено финансирани от Съюза. 
Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
държавите членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията.
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
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бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на 
Комисията като блюстител на 
Договора. Когато Комисията реши да 
отнесе разглеждането на отделен 
случай съгласно параграф 4, тя си 
запазва правото да се намесва 
съгласно правомощията дадени ѝ по 
силата на Договора.
6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
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законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.
8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1—7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението. С това изменение напълно се 
заличава член 84 относно публичния надзор. Възлагането на мандат на един-
единствен национален орган за надзор във всяка държава членка би нарушило 
принципа на субсидиарност и би било неосъществимо за държавите членки с 
децентрализирани администрации или федерални структури.

Изменение 1462
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 

заличава се
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орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.

Всички възлагащи органи 
задължително са обект на такъв 
надзор.

2. Компетентните органи, 
участващи в дейностите по 
изпълнението, са организирани по 
начин, предотвратяващ 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива. 

Годишният доклад включва следното:

а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в обществените поръчки; 
когато процентът е по-нисък от 50 % 
по отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;

б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;

в) информация относно 
проследяването и последващите 
действия при нарушаване на 
правилата за обществените поръчки, 
оказващо влияние върху бюджета на 
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Съюза в съответствие с 
параграфи 3—5 от настоящия член;

г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително тези, оказващи влияние 
върху проекти, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза.

3. Надзорният орган отговаря за:

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;

б) осигуряването на правни 
консултации на възлагащите органи 
по тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;

в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз;
г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
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предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности 
в областта на обществените 
поръчки;
д) привличане на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към открити 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и фирми относно 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възлагащи органи, които се 
задължават да се съобразят с него 
при своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки 
на Съюза, свързано с поръчки, които 
са били пряко или косвено 
финансирани от Съюза. 
Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
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основа на Директива 89/665/ЕИО.
Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и 
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Той докладва на Комисията 
всяко нарушение на настоящата 
директива в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, пряко или 
косвено финансирани от Съюза. 
Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
държавите членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията.
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
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правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на 
Комисията като блюстител на 
Договора. Когато Комисията реши да 
отнесе разглеждането на отделен 
случай съгласно параграф 4, тя си 
запазва правото да се намесва 
съгласно правомощията дадени ѝ по 
силата на Договора.
6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
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предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.
8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1—7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. nl

Обосновка

Изискването да се създадат национални надзорни органи и на тях да се предоставя 
пълният текст на всички сключени договори очевидно е в противоречие с принципа на 
субсидиарност. Трябва да се има повече доверие в демократичния надзор, упражняван 
върху възлагащите органи. Освен това тези правила биха довели до по-голяма 
административна тежест за възлагащите органи.

Изменение 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възлагащи органи 
задължително са обект на такъв 
надзор.
2. Компетентните органи, 
участващи в дейностите по 
изпълнението, са организирани по 
начин, предотвратяващ 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива. 
Годишният доклад включва следното:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в обществените поръчки; 
когато процентът е по-нисък от 50 % 
по отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
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опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) информация относно 
проследяването и последващите 
действия при нарушаване на 
правилата за обществените поръчки, 
оказващо влияние върху бюджета на 
Съюза в съответствие с 
параграфи 3—5 от настоящия член;
г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително тези, оказващи влияние 
върху проекти, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза. 
3. Надзорният орган отговаря за:
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;
б) осигуряването на правни 
консултации на възлагащите органи 
по тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
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на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз; 
г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности 
в областта на обществените 
поръчки;
д) привличане на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към открити 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и фирми относно 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възлагащи органи, които се 
задължават да се съобразят с него 
при своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите всяко нарушение на 
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процедурите за обществени поръчки 
на Съюза, свързано с поръчки, които 
са били пряко или косвено 
финансирани от Съюза. 
Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 89/665/ЕИО.
Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и 
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Той докладва на Комисията 
всяко нарушение на настоящата 
директива в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, пряко или 
косвено финансирани от Съюза. 
Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
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държавите членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията.
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на 
Комисията като блюстител на 
Договора. Когато Комисията реши да 
отнесе разглеждането на отделен 
случай съгласно параграф 4, тя си 
запазва правото да се намесва 
съгласно правомощията дадени ѝ по 
силата на Договора.
6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
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б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.
8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1—7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба значително ще повиши административната тежест на 
държавите членки. Освен това ще окаже влияние върху вътрешната организация на 
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администрацията в държавите членки. Решенията относно дейностите, които 
трябва да бъдат предприети, за да се гарантира правилното прилагане на 
директивата, и относно отговорните институции следва да се оставят на 
преценката на държавите членки.

Изменение 1464
Peter Simon

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.

заличава се

Всички възлагащи органи 
задължително са обект на такъв 
надзор.
2. Компетентните органи, 
участващи в дейностите по 
изпълнението, са организирани по 
начин, предотвратяващ 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива.
Годишният доклад включва следното:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в обществените поръчки; 
когато процентът е по-нисък от 50 % 
по отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
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причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) информация относно 
проследяването и последващите 
действия при нарушаване на 
правилата за обществените поръчки, 
оказващо влияние върху бюджета на 
Съюза в съответствие с 
параграфи 3—5 от настоящия член;

г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително тези, оказващи влияние 
върху проекти, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза.

3. Надзорният орган отговаря за:

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;
б) осигуряването на правни 
консултации на възлагащите органи 
по тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за
възлагане на обществени поръчки в 
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специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз;

г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности 
в областта на обществените 
поръчки;

д) привличането на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към открити 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и фирми относно 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възлагащи органи, които се 
задължават да се съобразят с него 
при своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
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Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки 
на Съюза, свързано с поръчки, които 
са били пряко или косвено 
финансирани от Съюза.
Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 89/665/ЕИО.
Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите-членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и 
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Той докладва на Комисията 
всяко нарушение на настоящата 
директива в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, пряко или 
косвено финансирани от Съюза. 
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Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
държавите-членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията. 
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на 
Комисията като блюстител на 
Договора. Когато Комисията реши да 
отнесе разглеждането на отделен 
случай съгласно параграф 4, тя си 
запазва правото да се намесва 
съгласно правомощията дадени Й по 
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силата на Договора.
6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.
8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1–7, се 
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включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. de

Изменение 1465
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84 заличава се
Публичен надзор
1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на 
дейностите по изпълнението 
(наричан по-нататък „надзорния 
орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.
Всички възлагащи органи 
задължително са обект на такъв 
надзор.
2. Компетентните органи, 
участващи в дейностите по 
изпълнението, са организирани по 
начин, предотвратяващ 
конфликтите на интереси. 
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива. 
Годишният доклад включва следното:
а) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в обществените поръчки; 
когато процентът е по-нисък от 50 % 
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по отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) информация относно 
проследяването и последващите 
действия при нарушаване на 
правилата за обществените поръчки, 
оказващо влияние върху бюджета на 
Съюза в съответствие с 
параграфи 3—5 от настоящия член;
г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително тези, оказващи влияние 
върху проекти, които са 
съфинансирани от бюджета на 
Съюза. 
3. Надзорният орган отговаря за:
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;
б) осигуряването на правни 
консултации на възлагащите органи 
по тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
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възлагане на обществени поръчки в 
специфични случаи;
в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, по постоянно 
повтарящи се въпроси и по системни 
трудности, свързани с прилагането 
на правилата за възлагане на 
обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата 
директива и на съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския 
съюз; 
г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности 
в областта на обществените 
поръчки;
д) привличане на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към открити 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и фирми относно 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възлагащи органи, които се 
задължават да се съобразят с него 
при своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
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Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
сметна палата, установяващи 
нарушения на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
свързани с проекти, съфинансирани 
от Съюза; надзорният орган докладва 
на Европейската служба за борба с 
измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки 
на Съюза, свързано с поръчки, които 
са били пряко или косвено 
финансирани от Съюза. 
Задълженията по буква д) не засягат
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 89/665/ЕИО.
Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. Без да се засягат общите процедури 
и методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от страна 
на Съюза въз основа на член 17 от 
Договора за Европейския съюз и
член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Той докладва на Комисията 
всяко нарушение на настоящата 
директива в процедури за възлагане на 
обществени поръчки, пряко или 
косвено финансирани от Съюза. 
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Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
държавите членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията.
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на 
Комисията като блюстител на 
Договора. Когато Комисията реши да 
отнесе разглеждането на отделен 
случай съгласно параграф 4, тя си 
запазва правото да се намесва 
съгласно правомощията дадени ѝ по 
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силата на Договора.
6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:
а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.
Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.
8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1—7, се 
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включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Възлагането на мандат на един-единствен национален орган за надзор във всяка 
държава членка би нарушило принципа на субсидиарност и би било неосъществимо за 
държавите членки с децентрализирани администрации или федерални структури.

Изменение 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите 
членки информират Комисията за 
органа, който са определили.

1. Държавите членки осигуряват
надзора и съгласуването на дейностите 
по изпълнението.

Or. fr

Изменение 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 

1. Държавите членки гарантират 
правилното изпълнение и 
демократичния, счетоводен и правен 
надзор върху прилагането на 
настоящата директива. Държавите 
членки имат свободата да решат 
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който са определили. дали искат да определят един 
независим орган за надзора и 
съгласуването на дейностите или искат 
да оставят надзора на 
съществуващите надзорни органи, 
които вече осъществяват 
демократичен, счетоводен и правен 
контрол върху възлагащите органи.

Ако държавите членки решат да не 
определят един независим надзорен 
орган, те гарантират, че: 
а) градските съвети, регионалните 
парламенти и националните 
парламенти са напълно компетентни 
да извършват надзор и да 
осъществяват демократичен 
контрол върху възлагащите органи; 
б) одиторите, отговарящи за одита 
на местните, регионалните и 
националните органи, са напълно 
компетентни да извършват надзор и 
одит на възлагащите органи;
в) съдебните органи са напълно 
компетентни да осъществяват 
правен контрол върху възлагащите 
органи.

Or. en

Изменение 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, който 
са определили.

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. de

Изменение 1469
Toine Manders

Предложение за директива
Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, който 
са определили.

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“), в случаите, когато 
такъв независим орган все още не 
съществува. Държавите членки 
информират Комисията за органа, който 
са определили.

Or. nl

Изменение 1470
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за 
надзора и съгласуването на дейностите 
по изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите членки 
информират Комисията за органа, 
който са определили.

1. Държавите членки гарантират 
съществуването на механизми за
надзор и съгласуване на дейностите по 
изпълнението. При всички случаи това 
е съобразено с управленческата 
структура на държавите членки със 
сложна или децентрализирана 
администрация. Държавите членки 
определят органите, които 
съответстват най-добре на тяхното 
държавно устройство. 

Or. es
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Изменение 1471
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 2 – алинея 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) статистика и преглед на 
използването на процедурата на 
договаряне без предварително 
обявяване, предвидена в член 30, 
включително списък на 
икономическите оператори, на които 
са били възложени обществени 
поръчки по тази процедура, и 
основанията за нейното използване;

Or. en

Изменение 1472
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в областта 
на обществените поръчки, включително 
тези, оказващи влияние върху проекти, 
които са съфинансирани от бюджета на 
Съюза.

г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в областта 
на обществените поръчки, включително 
тези, оказващи влияние върху проекти, 
които са съфинансирани от бюджета на 
Съюза, както и, когато е възможно, 
данни за резултата от сезирането на 
компетентните административни, 
правоприлагащи или съдебни органи.

Or. en
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Изменение 1473
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 84 – параграф 2 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в областта 
на обществените поръчки, включително 
тези, оказващи влияние върху проекти, 
които са съфинансирани от бюджета на 
Съюза.

г) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в областта 
на обществените поръчки, включително 
тези, оказващи влияние върху проекти, 
които са съфинансирани от бюджета на 
Съюза. Тези данни се събират в 
съответствие с общ набор от 
променливи и методологии, така че 
да се осигурят единни бази данни и 
статистика за обществените 
поръчки на равнище на ЕС, като по 
този начин се даде възможност за 
научни сравнения между практиките 
за възлагане на обществени поръчки в 
различните държави — членки на ЕС.

Or. en

Изменение 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган отговаря за: 3. Компетентните органи отговарят
за:

Or. fr

Изменение 1475
Pablo Arias Echeverría
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Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган отговаря за: 3. Механизмите за надзор следва да 
гарантират изпълнението на
следните задачи:

Or. es

Изменение 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – 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;

а) следенето на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата относно 
социалната закрила, както и относно 
защитата на заетостта и условията 
на труд от страна на икономическия 
оператор, на когото е възложена 
поръчката, и от страна на неговите 
подизпълнители, включително на
свързаната с тях практика от страна на 
възлагащите органи и особено от страна 
на централните органи за покупки;

Or. de

Изменение 1477
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) утвърждаване и прилагане на г) утвърждаване и прилагане, в 
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широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за предотвратяване, 
откриване и подходящо отчитане на 
случаите на измама, корупция, 
конфликт на интереси и други сериозни 
нередности в областта на обществените 
поръчки;

сътрудничество с правоприлагащите 
органи, на широкообхватни и 
действащи предупредителни системи от 
типа „червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси и други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки. 
Това включва също така 
картографиране на рисковете, при 
което се установяват уязвимите 
длъжности във възлагащите органи и 
в органите за вътрешен и външен 
контрол, дейностите в процедурите 
за обществени поръчки, при които са 
установени рискове, и уязвимите 
сектори и/или проекти. 
Предупредителните показатели от 
типа „червени флагчета“ и 
картографирането на рисковете 
редовно се актуализират;

Or. en

Изменение 1478
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) установяването на процедури за 
докладване на сериозни нередности, 
които гарантират също и защитата 
на анонимността на информатора;

Or. en

Изменение 1479
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) утвърждаването и прилагането на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за:
i) откриване и предотвратяване на 
договори, които крият риск от 
поощряване на монополистични и 
олигополистични структури и 
пазари;
ii) фактическо и ефективно 
предотвратяване на договори и 
процедури за обществени поръчки, 
които подкопават възможностите 
на МСП и местните предприятия да 
участват и печелят поръчки;
iii) предотвратяване на изключването 
на правото на крайните потребители 
да имат избор и да бъдат чути;

Or. en

Изменение 1480
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) централизирането на данните за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности, както и, 
когато е възможно, за свързаните с 
тези случаи последващи действия от 
страна на компетентните 
административни, правоприлагащи 
или съдебни органи;
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Or. en

Изменение 1481
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) осигуряването, в сътрудничество с 
правоприлагащите органи, на 
специализирано обучение на 
възлагащите органи и служителите 
на органите за вътрешен контрол за 
откриване на случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности;

Or. en

Изменение 1482
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква гг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) гарантирането на публикуването 
на редовно актуализирани списъци на 
икономическите оператори, които не 
са допуснати до участие в 
обществена поръчка на основанията, 
предвидени в член 55, параграфи 1, 2 и 
3;

Or. en

Изменение 1483
Sirpa Pietikäinen
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Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предоставянето на организациите 
на гражданското общество на 
правото да извършват надзор и да 
докладват от името на хора с 
ограничена правоспособност или с 
друг вид ограничена способност дали 
качеството на услугите и стоките, 
предоставени на тези хора, е в 
съответствие с основните права на 
ЕС и с техническите спецификации и 
критериите за възлагане, определени в 
договора, както и дали е съответства 
на изискванията за задоволяване на 
специфичните нужди на всички
категории потребители.

Or. en

Изменение 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 - буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) разглеждането на докладите, 
изпратени му от възлагащи органи, 
които възнамеряват да използват 
процедура на договаряне без обявяване;

Or. it

Изменение 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква жa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) поддържането на официалния 
регистър на неспазване, определен в 
член 73а.

Or. en

Изменение 1486
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) подпомагането на агенциите и 
органите по възлагане на обществени 
поръчки да въведат вътрешни 
процедури за персонала за подаване на 
сигнали за нарушения, за да 
гарантират, че:
— всеки член на персонала 
(включително работници на временни 
и постоянни трудови договори, 
стажанти и консултанти), който 
добросъвестно разкрива всякакви 
съществени нарушения, е защитен от 
всички форми на репресивни мерки, 
тормоз или действия, причиняващи 
вреда;
—самоличността на лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, се 
пази в тайна, освен ако те изрично не 
се откажат от нея;
— съществуват подходящи 
механизми, чрез които да се докладва 
за нарушения, като горещи линии и 
електронни формуляри;
— лице, подаващо сигнал за 
нарушение, срещу което са 
предприети репресивни мерки, има 
право на честно изслушване пред 
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безпристрастен форум, както и да 
бъде напълно компенсирано; тези, 
които извършват репресивни 
действия, своевременно се 
санкционират;
— разкриването на нарушения се 
разследва по установения ред и се 
предприемат корективни действия 
(ако е уместно), а лицата, подаващи 
сигнали за нарушения, имат 
възможност да участват в тези 
процедури;
— управителите трябва да докажат, 
че всички действия, предприети 
срещу лицата, подаващи сигнали за 
нарушения, са били мотивирани от 
причини, различни от докладването 
за нарушение;
— неверните доклади за разкриване на 
нарушения са защитени, ако са 
извършени добросъвестно; докладите 
за разкриване на нарушения, за които 
е установено, че са подадени 
недобросъвестно, не са защитени;
— ръководството и персоналът са 
преминали подходящо обучение за 
правата на лицата, подаващи сигнали 
за нарушения, и за политиките и 
процедурите в тази област;
— политиките за лицата, подаващи 
сигнали за нарушения, се наблюдават 
и оценяват периодично от независими 
органи;
— външните доклади за нарушения на 
лица на изборна длъжност, НПО, 
медии и други съответни страни са 
защитени, ако не функционират или 
не съществуват вътрешни канали.

Or. en

Изменение 1487
Sergio Gaetano Cofferati
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Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато той е 
открил нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.

заличава се

Or. it

Изменение 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по националното 
право орган за преразглеждане на 
решенията на възлагащите органи, 
когато той е открил нарушение в хода 
на своята дейност по следене на 
изпълнението и предоставяне на правни 
консултации.

Компетентните органи могат да 
сезират компетентния по националното 
право орган за преразглеждане на 
решенията на възлагащите органи, 
когато те са открили нарушение в 
хода на своята дейност по следене на 
изпълнението и предоставяне на правни 
консултации.

Or. fr

Изменение 1489
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по националното 
право орган за преразглеждане на 
решенията на възлагащите органи, 
когато той е открил нарушение в хода 
на своята дейност по следене на 
изпълнението и предоставяне на правни 
консултации.

Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорните органи да 
сезират компетентния по националното 
право орган за преразглеждане на 
решенията на възлагащите органи, 
когато той е открил нарушение в хода 
на своята дейност по следене на 
изпълнението и предоставяне на правни 
консултации.

Or. es

Изменение 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna
Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 84 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат общите процедури и 
методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи прилагането 
на правото на Съюза и изпълнението на 
бюджета от страна на Съюза въз основа 
на член 17 от Договора за Европейския 
съюз и член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Той докладва на Комисията всяко 
нарушение на настоящата директива в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.

4. Без да се засягат общите процедури и 
методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
компетентните органи действат
като конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи прилагането 
на правото на Съюза и изпълнението на 
бюджета от страна на Съюза въз основа 
на член 17 от Договора за Европейския 
съюз и член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Те докладват на Комисията всяко 
нарушение на настоящата директива в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.

Or. fr
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Изменение 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 84 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
следене, необходими за осигуряване на 
изпълнението на мерките, с които 
държавите-членки са се ангажирали, 
за да се отстрани нарушение на 
правилата и принципите на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки, 
установени от Комисията.

заличава се

Or. fr

Изменение 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 84 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 

заличава се
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бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.

Or. fr

Изменение 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 84 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на Комисията 
като блюстител на Договора. Когато 
Комисията реши да отнесе 
разглеждането на отделен случай 
съгласно параграф 4, тя си запазва 
правото да се намесва съгласно 
правомощията дадени Й по силата на 
Договора.

5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
компетентните органи, за да 
гарантират съответствието на 
решенията на възлагащите органи с 
настоящата директива и принципите на 
Договора, не заменят и не предрешават 
институционалната роля на Комисията 
като блюстител на Договорите. Когато 
Комисията реши да отнесе 
разглеждането на отделен случай 
съгласно параграф 4, тя си запазва 
правото да се намесва съгласно 
правомощията дадени ѝ по силата на 
Договора.

Or. fr

Изменение 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6



PE492.869v01-00 118/187 AM\908760BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Възлагащите органи предоставят 
на националния надзорен орган 
пълния текст на сключените 
договори, чиято стойност надхвърля:

заличава се

а) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;
б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

Or. de

Обосновка

Едно масово задължение за публикуване би довело до товада станат известни и най-
малките бизнес подробности на някои договори и с това съдържащото се в тях „ноу 
хау“, т.е. търговски тайни, да бъдат предоставени на трети лица при евентуално 
незачитане дори на разпоредбите за поверителност. Това обаче вече не би било от 
полза за прозрачността, тъй като процедурата по възлагане на обществени поръчки 
приключва със самото възлагане на поръчката.

Изменение 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори на
стойност надхвърля:

6. Възлагащите органи предоставят на 
компетентните органи пълния текст 
на сключените договори, чиято
стойност надхвърля:

Or. fr

Изменение 1496
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;

а) 800 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;

Or. en

Изменение 1497
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;

а) 250 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;

Or. en

Изменение 1498
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

б) 5 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

Or. en

Изменение 1499
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

б) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

Or. en

Изменение 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Предложение за директива
Член 84 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство 
относно защитата на данните, при 
писмено искане надзорният орган 
предоставя неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване 
би попречило на правоприлагането 
или би противоречало по друг начин 
на обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило 
лоялната конкуренция между тях.

заличава се

Достъпът до частите, които може 
да бъдат разкрити, се предоставя в 
рамките на разумни срокове и не по-
късно от 45 дни от датата на 
подаване на искането.
Заявителят, който подава искането 
за достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
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договор. Получателят на 
информацията има право да я 
оповести публично.

Or. de

Обосновка

Съществуващите понастоящем права за достъп до документи в процедури по 
оспорване на обществени поръчки и предоставените допълнително от 
законодателството широки права за свободен достъп до информация са напълно 
достатъчни.

Изменение 1501
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 84 –параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при писмено
искане надзорният орган предоставя 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп до сключените 
договори, посочени в параграф 6. 
Достъпът до определени части от 
договорите може да бъде отказан,
когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при искане 
надзорният орган предоставя 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп до сключените
договори, посочени в параграф 6. 
Достъпът до определени части от 
договорите може да бъде отказан само
когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях. Решенията за 
отказване на достъп до определени 
части от публичните договори на 
тези основания следва да бъдат 
надлежно обосновани и публикувани.
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Or. en

Изменение 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 84 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при писмено
искане надзорният орган предоставя
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп до сключените 
договори, посочени в параграф 6. 
Достъпът до определени части от 
договорите може да бъде отказан, 
когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при писмено 
искане компетентните органи 
предоставят неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.

Or. fr

Изменение 1503
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 84 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 

7. Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
достъпа до информация и в 
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съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при писмено 
искане надзорният орган предоставя 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп до сключените
договори, посочени в параграф 6. 
Достъпът до определени части от 
договорите може да бъде отказан, 
когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.

съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, надзорният орган 
събира и публично предоставя 
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп до цялата 
документация, свързана с тръжните 
процедури. Специалните процедурни 
документи като договори, изменения 
на договорите и одити, свързани с 
всички сключени договори, също се 
оповестяват публично. Достъпът до 
определени части от тази информация
може да бъде отказан, когато тяхното 
разкриване би попречило на 
правоприлагането или би противоречало 
по друг начин на обществения интерес, 
би увредило законни търговски 
интереси на публични или частни 
икономически оператори или би 
накърнило лоялната конкуренция между 
тях.

Or. en

Изменение 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 84 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Резюме на всички действия, 
извършени от надзорния орган в 
съответствие с параграфи 1–7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

8. Резюме на всички действия, 
извършени от компетентните органи
в съответствие с параграфи 1—7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Предложение за директива
Член 85 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индивидуални доклади за процедури за 
възлагане на поръчки

Индивидуално докладване

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването)

Изменение 1506
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки договор за обществена 
поръчка, рамково споразумение и всяко 
въвеждане на динамична система за 
покупки възлагащите органи изготвят 
писмен доклад, който включва като
минимум следната информация:

За всяка обществена поръчка над 
установения праг, независимо дали е
договор или рамково споразумение, или 
при всяко въвеждане на динамична 
система за покупки възлагащите органи 
изготвят писмен доклад, който включва 
като минимум следната информация:

Or. en

Изменение 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) имената на спечелилите кандидати 
или оференти и мотивите за техния 
избор;

б) когато е приложимо, резултатите 
от качествения подбор и/или 
намаляването на броя съгласно 
членове 64 и 65, а именно:
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i) имената на избраните кандидати или 
оференти и мотивите за техния избор;

ii) имената на отхвърлените 
кандидати или оференти и мотивите 
за тяхното отхвърляне;

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването)

Изменение 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имената на отхвърлените 
кандидати или оференти и мотивите 
за тяхното отхвърляне;

заличава се

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването). Текстът на тази 
алинея е преместен в буква б).

Изменение 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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, който той 

д) името на спечелилия оферент и 
мотивите за избора на неговата оферта;
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възнамерява да възложи на трети 
лица;

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването). Изискването, 
предложено от Комисията в първоначалната буква г) относно информацията за 
процентната стойност на възложената на подизпълнители част, би представлявало 
ненужна административна тежест и често за основния доставчик/оферент би било 
трудно да я знае предварително (и следователно би му било трудно да уведоми 
възлагащия орган).

Изменение 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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, 
който той възнамерява да възложи на 
трети лица;

д) името на спечелилия оферент и 
мотивите за избора на неговата оферта 
и, ако е известен, делът от обществената 
поръчка или рамковото споразумение, 
който той възнамерява да възложи на 
трети лица, и информация относно 
неговите подизпълнители, 
включително техните имена, 
информация за контакт и правни 
представители;

Or. de

Изменение 1511
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) що се отнася до състезателния 
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диалог, обстоятелствата по член XX, 
които оправдават използването на 
тази процедура;

Or. en

Изменение 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) когато е приложимо, установените 
конфликти на интереси и взетите 
впоследствие мерки.

заличава се

Or. en

Изменение 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 85 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото обявлението за възлагане 
на обществена поръчка, изготвено 
съгласно член 48, съдържа 
информацията, изисквана в този 
параграф, възлагащите органи могат 
да се позовават на това обявление.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).
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Изменение 1514
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази 
цел те документират всички етапи в 
процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с 
икономическите оператори и 
вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога 
или договарянето, ако има такива, 
подбора и възлагането на поръчката.

Възлагащите органи предприемат 
съответните стъпки, за да 
документират хода на процедурите за 
възлагане, проведени с електронни 
средства.

Or. en

Изменение 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази цел 
те документират всички етапи в
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, включително цялата 
комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази цел 
те гарантират, че разполагат с 
достатъчно информация, за да 
обосноват решенията, взети на
всички етапи от процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, като 
например документацията относно 
комуникацията с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
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подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1516
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази 
цел те документират всички етапи в 
процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с 
икономическите оператори и 
вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога 
или договарянето, ако има такива, 
подбора и възлагането на поръчката.

Възлагащите органи предприемат 
съответните стъпки, за да 
документират хода на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
проведени с електронни средства.

Or. nl

Обосновка

Следва да се даде предимство на системата на докладване, определена в член 43 от 
Директива 2004/18/ЕО, а не на предложените мерки. Освен това новите разпоредби 
биха довели до увеличаване на административната тежест.

Изменение 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази цел 
те документират всички етапи в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, включително цялата 
комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази цел 
те документират всички етапи в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, включително цялата 
комуникация с икономическите 
оператори, подготовката на офертите, 
диалога или договарянето, ако има 
такива, подбора и възлагането на 
поръчката.

Or. en

Изменение 1518
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази цел 
те документират всички етапи в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, включително цялата 
комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Възлагащите органи документират хода 
на всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, независимо от 
това дали са били проведени с 
електронни средства, или не. За тази цел 
те документират всички етапи в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, включително цялата 
комуникация с икономическите 
оператори, подготовката на офертите, 
диалога или договарянето, ако има 
такива, подбора и възлагането на 
поръчката.

Or. en
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Изменение 1519
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията
или на националния надзорен орган
при поискване от тяхна страна.

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията 
при поискване от тяхна страна.

Or. en

Изменение 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията 
или на националния надзорен орган
при поискване от тяхна страна.

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията 
или националните органи или 
структури, посочени в член 83, при 
поискване от тяхна страна.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът или неговите основни Докладът или неговите основни 
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елементи се съобщават на Комисията 
или на националния надзорен орган 
при поискване от тяхна страна.

елементи се съобщават на Комисията 
или на компетентния национален
орган при поискване от тяхна страна.

Or. en

Изменение 1522
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията
или на националния надзорен орган
при поискване от тяхна страна.

Докладът или неговите основни 
елементи се съобщават на Комисията 
при поискване от тяхна страна.

Or. en

Изменение 1523
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Предложение за директива
Член 86
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Събирането на статистически данни чрез доклади от държавите членки е 
ненадеждно и води до бюрокрация и разходи. Целта на член 86 е да се направи 
кръстосана проверка на данните, събрани чрез базата данни TED, въз основа на 
член 48 от предложението. Както данните от TED, така и данните от националните 
доклади често обаче са непълни. Вместо извършването на кръстосана проверка 
стълбът на TED за събиране на статистически данни следва да бъде допълнително 
укрепен, а стълбът за национални доклади следва да бъде напълно изоставен.

Изменение 1525
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. nl

Обосновка

Предложената разпоредба следва да бъде заличена. Тя би увеличила ненужно 
административната тежест.

Изменение 1526
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Or. de

Изменение 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални доклади и списъци с 
възлагащи органи

Национални доклади

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите, установени или 
назначени в съответствие с член 84,
препращат до Комисията доклад за
изпълнението и статистиката за 

1. Държавите членки препращат до 
Комисията статистически доклад за 
всяка година по стандартен образец не 
по-късно от 31 октомври на следващата 
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всяка година по стандартен образец не 
по-късно от 31 октомври на следващата 
година.

година.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите, установени или 
назначени в съответствие с член 84,
препращат до Комисията доклад за 
изпълнението и статистиката за всяка 
година по стандартен образец не по-
късно от 31 октомври на следващата 
година.

1. Компетентните органи в 
държавите членки препращат до 
Комисията доклад за изпълнението и
статистиката за всяка година по 
стандартен образец не по-късно от 31 
октомври на следващата година.

Or. en

Обосновка

Предложението налага прекомерни задължения на държавите членки. По-специално 
предоставянето на Комисията на пълен списък с всички възлагащи органи в дадена 
държава членка няма да бъде възможно. На практика броят на възлагащите органи е 
значителен (в някои страни те може да са хиляди) и се променя всяка година в 
зависимост от структурните промени в администрацията.

Изменение 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пълен и актуален списък с всички 
централни държавни органи, 
нецентрални възлагащи органи и 
публичноправни органи, включително 
нецентрални органи и асоциации на 
възлагащи органи, възлагащи 
обществени поръчки или рамкови 
споразумения, като за всеки орган се 
посочва единният идентификационен 
номер, когато такъв номер е 
предвиден в националното 
законодателство; този списък се 
групира по видове органи;

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложението налага прекомерни задължения на държавите членки. По-специално 
предоставянето на Комисията на пълен списък с всички възлагащи органи в дадена 
държава членка няма да бъде възможно. На практика броят на възлагащите органи е 
значителен (в някои страни те може да са хиляди) и се променя всяка година в 
зависимост от структурните промени в администрацията.

Изменение 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пълен и актуален списък с всички 
централни държавни органи, 
нецентрални възлагащи органи и 
публичноправни органи, включително 
нецентрални органи и асоциации на 
възлагащи органи, възлагащи
обществени поръчки или рамкови 
споразумения, като за всеки орган се 
посочва единният идентификационен 
номер, когато такъв номер е предвиден 
в националното законодателство; този 

а) списък с всички централни държавни 
органи, нецентрални възлагащи органи 
и публичноправни органи, които са 
възложили обществени поръчки или 
сключили рамкови споразумения през
съответната година, като за всеки 
орган се посочва единният 
идентификационен номер, когато такъв 
номер е предвиден в националното 
законодателство; този списък се групира 
по видове органи;
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списък се групира по видове органи;

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и актуален списък с всички 
централни органи за покупки;

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложението налага прекомерни задължения на държавите членки. По-специално 
предоставянето на Комисията на пълен списък с всички възлагащи органи в дадена 
държава членка няма да бъде възможно. На практика броят на възлагащите органи е 
значителен (в някои страни те може да са хиляди) и се променя всяка година в 
зависимост от структурните промени в администрацията.

Изменение 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пълен и актуален списък с всички 
централни органи за покупки;

б) списък с всички централни органи за 
покупки, които са възложили 
обществени поръчки или сключили 
рамкови споразумения през
съответната година;

Or. en
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Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всички поръчки над праговете по 
член 4 от настоящата директива:

в) за всички поръчки над праговете по 
член 4 от настоящата директива,
очаквания брой и стойността на 
възложените поръчки през 
съответната година, разбити за 
всеки вид орган по процедура и по 
строителство, доставки и услуги.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) броя и стойността на възложените 
поръчки, разбити за всеки вид орган по
процедура и по строителство, 
доставки и услуги, обозначени чрез 
подразделението си от 
номенклатурата по CPV;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато договорите са сключени по 
процедурата на договаряне без 
предварително обявяване, данните по 
точка i) също задължително се 
разбиват в съответствие с 
обстоятелствата по член 30 и 
задължително се посочват броят и 
стойността на възложените поръчки 
по държава членка и трета държава 
на спечелилия изпълнител.

заличава се

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за всички поръчки, които попадат
под праговете по член 4 от настоящата 
директива, но биха попаднали в обхвата 
й, ако тяхната стойност беше над прага, 
броят и стойността на възложените 
поръчки, разбити по всеки вид орган.

г) за обществени поръчки под 
праговете по член 4 от настоящата 
директива, но които биха попаднали в 
обхвата ѝ, ако тяхната стойност беше 
над прага, оценка на сумарната обща 
стойност на обществените поръчки
през съответната година. Тази 
оценка може по-специално да се 
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основава на наличните данни съгласно 
националните изисквания относно 
публикуването.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предоставят на 
Комисията информация за своята 
институционална организация по 
отношение на изпълнението, 
следенето и правоприлагането на 
настоящата директива, както и за 
предприетите национални 
инициативи за осигуряване на 
указания или помощ при 
изпълнението на правилата на Съюза 
за възлагането на обществени 
поръчки или в отговор на трудности, 
възпрепятстващи изпълнението им.

заличава се

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).

Изменение 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 86 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предоставят на 
Комисията информация за своята 
институционална организация по 
отношение на изпълнението, 
следенето и правоприлагането на 
настоящата директива, както и за 
предприетите национални 
инициативи за осигуряване на 
указания или помощ при 
изпълнението на правилата на Съюза 
за възлагането на обществени 
поръчки или в отговор на трудности, 
възпрепятстващи изпълнението им.

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграф 4 изглежда ненужен.

Изменение 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията установява стандартния 
образец за годишния доклад за 
изпълнението и статистиката по 
параграф 1. Тези изпълнителни актове 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране по член 91.

5. Комисията установява стандартния 
образец за годишния статистически
доклад по параграф 1. Тези 
изпълнителни актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране по член 91.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (докладването).
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Изменение 1542
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 86а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86а
Статистически задължения и 

съдържание на статистическия 
доклад

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията информация за своята 
институционална организация по 
отношение на изпълнението, 
следенето и правоприлагането на 
настоящата директива, както и за 
предприетите национални 
инициативи за осигуряване на 
указания или помощ при 
изпълнението на правилата на Съюза 
за възлагането на обществени 
поръчки или в отговор на трудности, 
възпрепятстващи изпълнението им.
2. Докладът, посочен в параграф 1, 
съдържа минимум следната 
информация за всички поръчки над 
праговете, определени в член 4 от 
настоящата директива:
i) броя и стойността на възложените 
поръчки, разбити за всеки вид орган по 
процедура и по строителство, 
доставки и услуги, обозначени чрез 
подразделението си от
номенклатурата по CPV;
ii) когато договорите са сключени по 
процедурата на договаряне без 
предварително обявяване, данните по 
точка i) също задължително се 
разбиват в съответствие с 
обстоятелствата по член 30 и 
задължително се посочват броят и 
стойността на възложените поръчки 
по държава членка и трета държава 
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на спечелилия изпълнител.
Доколкото е възможно, данните по 
буква а) от първа алинея се разбиват 
по:
а) използваните процедури за 
възлагане на поръчки; и
б) за всяка от тези процедури, 
строителните работи по 
приложение II и стоките и услугите 
по приложение XVI съгласно 
категориите от номенклатурата по 
СРV;
в) националността на икономическия 
оператор, на когото е възложена 
поръчката.
Когато договорите са сключени по 
процедурата на договаряне, данните 
по буква а) от първата алинея също се 
разбиват в съответствие с 
обстоятелствата по членове 27 и 30 
и се посочват броят и стойността на 
възложените поръчки по държава 
членка и трета държава на 
спечелилия изпълнител.
3. За всяка категория възлагащи 
органи, която не е включена в 
приложение I, статистическият 
доклад включва минимум следната 
информация:
а) броя и стойността на 
възложените поръчки, разбити 
съгласно втора алинея от параграф 1;
б) общата стойност на поръчките, 
възложени съгласно дерогациите на 
споразумението.
4. Статистическият доклад включва 
всяка друга статистическа 
информация, която се изисква по 
споразумението. Информацията по 
първа алинея се определя съгласно 
процедурата по член 91, параграф 2.

Or. en
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Изменение 1543
Monica Luisa Macovei

Предложение за директива
Член 86а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86а
Компенсация и санкции

Държавите членки въвеждат 
механизми за ефективна и навременна 
компенсация и ефективни, възпиращи 
и пропорционални санкции в случай на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси или други сериозни 
нередности. Компенсацията и 
санкциите, прилагани в тези случаи, 
включват отмяната на съответните 
обществени поръчки и поемане на 
отговорност за вредите.

Or. en

Изменение 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87 заличава се
Съдействие за възлагащите органи и 
фирмите
1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за 
да предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие 
на възлагащите органи при 
подготовката и провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
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поръчки. Държавите членки също 
така осигуряват на всеки възлагащ 
орган възможност да получи 
компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.
2. С оглед подобряване на достъпа до 
обществените поръчки за 
икономическите оператори, особено 
за МСП, и за да се улесни правилното 
разбиране на разпоредбите на 
настоящата директива, държавите 
членки осигуряват възможност за 
получаване на подходящо съдействие, 
включително с електронни средства 
или с използване на съществуващите 
мрежи, специализирани в 
съдействието за фирми.
3. Специфично административно 
съдействие се предоставя на 
икономически оператори, 
възнамеряващи да участват в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка в друга държава членка. 
Такова съдействие включва като 
минимум административните 
изисквания във въпросната държава 
членка, както и евентуалните 
задължения, свързани с електронните 
обществени поръчки.
Държавите членки осигуряват на 
заинтересованите икономически 
оператори лесен достъп до подходяща 
информация относно задълженията 
по отношение на данъците, 
опазването на околната среда и 
задълженията по социалното и
трудовото право, които действат в 
държавата членка, в региона или 
мястото, където ще се извършва 
строителството или ще се 
предоставят услугите, и които се 
отнасят до строителството, 
извършвано на място, или до 
услугите, които ще се предоставят 
по време на изпълнението на 
поръчката.
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4. За целите на параграфи 1, 2 и 3 
държавите членки могат да 
определят един или няколко органа 
или административни структури. 
Държавите членки осигуряват 
надлежна координация между тези 
органи и структури.

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (съдействие за възлагащите 
органи и предприятията), с които се предлага заличаването на член 87. 
Предложенията на Комисията би трябвало да бъдат подкрепени от ясно доказване 
на ефективността на разходите и тези подробни предложения също биха нарушили 
принципите на субсидиарност и пропорционалност. Въпреки това съществува ясна 
необходимост държавите членки да се ангажират с принципа за малките и средни 
предприятия „Мисли първо за малките!“ при възлагането на обществени поръчки. 
Това е предложено в едно от съображенията.

Изменение 1545
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. nl

Обосновка

Организирането на съдействие за възлагащите органи на национално равнище е 
въпрос от компетентността на самите държави членки. Ако разпоредбите бяха по-
ясни, вероятно щеше да има по-малка необходимост от изясняване на правилата за 
възлагане на обществени поръчки.

Изменение 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87 заличава се
Съдействие за възлагащите органи и 
фирмите
1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за 
да предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие 
на възлагащите органи при 
подготовката и провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки. Държавите членки също 
така осигуряват на всеки възлагащ 
орган възможност да получи 
компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.
2. С оглед подобряване на достъпа до 
обществените поръчки за 
икономическите оператори, особено 
за МСП, и за да се улесни правилното 
разбиране на разпоредбите на 
настоящата директива, държавите 
членки осигуряват възможност за 
получаване на подходящо съдействие, 
включително с електронни средства 
или с използване на съществуващите 
мрежи, специализирани в 
съдействието за фирми.
3. Специфично административно 
съдействие се предоставя на 
икономически оператори, 
възнамеряващи да участват в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка в друга държава членка. 
Такова съдействие включва като 
минимум административните 
изисквания във въпросната държава 
членка, както и евентуалните 
задължения, свързани с електронните 
обществени поръчки.
Държавите членки осигуряват на 
заинтересованите икономически 
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оператори лесен достъп до подходяща 
информация относно задълженията 
по отношение на данъците, 
опазването на околната среда и 
задълженията по социалното и 
трудовото право, които действат в 
държавата членка, в региона или 
мястото, където ще се извършва 
строителството или ще се 
предоставят услугите, и които се 
отнасят до строителството, 
извършвано на място, или до 
услугите, които ще се предоставят 
по време на изпълнението на 
поръчката.
4. За целите на параграфи 1, 2 и 3 
държавите членки могат да 
определят един или няколко органа 
или административни структури. 
Държавите членки осигуряват 
надлежна координация между тези 
органи и структури.

Or. en

Изменение 1547
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие на 
възлагащите органи при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възлагащ орган възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предлагат правна и икономическа 
информация, указания и съдействие на 
възлагащите органи при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възлагащ орган възможност да 
получи компетентно съдействие и 
информация по отделни въпроси.
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Or. en

Обосновка

Разяснение, формулировката би могла да се тълкува като правна консултация, но 
предоставянето на правни консултации относно европейски разпоредби не е задача на 
държавите членки.

Изменение 1548
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие на 
възлагащите органи при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възлагащ орган възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.

1. Държавите членки осигуряват 
структури за помощ, за да предлагат 
правни и икономически консултации,
указания и съдействие на възлагащите 
органи при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възлагащ орган възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.
Държавите членки могат също да 
използват външни консултантски 
услуги, за да допълнят своите умения 
и компетентности за управление на 
проекти и програми.

Or. en

Изменение 1549
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 87 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на параграфи 1, 2 и 3 
държавите членки могат да 

заличава се
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определят един или няколко органа 
или административни структури. 
Държавите членки осигуряват 
надлежна координация между тези 
органи и структури.

Or. en

Обосновка

Този член създава ненужна административна тежест. Държавите членки са тези, 
които организират вътрешната си администрация. Държавите членки могат да 
решат да създадат надзорен орган (член 84) без наличието на европейска разпоредба. 
Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 1550
Sergio Gaetano Cofferati

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 73a. Те 
осигуряват поверителността на 
информацията, която обменят.

Or. en

Изменение 1551
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно 

заличава се
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или повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите 
членки публикуват и редовно 
актуализират списъка на звената за 
връзка. Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за 
връзка.

Or. en

Обосновка

Този член създава ненужна административна тежест. Държавите членки са тези, 
които организират вътрешната си администрация. Държавите членки могат да 
решат да създадат надзорен орган (член 84) без наличието на европейска разпоредба. 
Член 84 противоречи на принципа на субсидиарност.

Изменение 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно 
или повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите 
членки публикуват и редовно 
актуализират списъка на звената за 
връзка. Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за 
връзка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Алтернативни предложения относно управлението (административното 
сътрудничество).
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Изменение 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно 
или повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите 
членки публикуват и редовно 
актуализират списъка на звената за 
връзка. Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за 
връзка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Налагането на задължение на държавите членки да създадат допълнителни органи не 
е пропорционална мярка. Освен това различните компетентности, възложени на 
такъв орган, като например надзор, координация, докладване, могат да създадат 
конфликт на интереси.

Изменение 1554
Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно или 
повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки, надзорните 
органи и Комисията. Държавите членки 
публикуват и редовно актуализират 

3. За целите на настоящия член 
държавите членки определят едно или 
повече звена на връзка, данните за 
контакт на които се съобщават на 
другите държави членки и Комисията. 
Държавите членки публикуват и 
редовно актуализират списъка на 
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списъка на звената за връзка.
Надзорният орган отговаря за 
координирането на такива звена за 
връзка.

звената за връзка.

Or. en

(Вж. заличаването на член 86.)

Изменение 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обменът на информацията се 
извършва по Информационната 
система за вътрешния пазар, 
установена съгласно Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX на Европейския 
парламент и на Съвета44

[предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно административното 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („регламента 
относно ИСВП“) COM(2011) 522]. 
Държавите членки осигуряват 
информацията, поискана от други 
държави членки, във възможно най-
кратък срок.

заличава се

Or. en

Обосновка

Налагането на задължение на държавите членки да създадат допълнителни органи не 
е пропорционална мярка. Освен това различните компетентности, възложени на 
такъв орган, като например надзор, координация, докладване, могат да създадат 
конфликт на интереси.
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Изменение 1556
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 89 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 6, 13, 19, 20, 23, 54, 
67 и 86, може да бъде оттеглено от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощието. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в решението по-
късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в членове 6, 13, 19, 20, 23 и 59, 
може да бъде оттеглено по всяко време
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощието. То влиза в 
сила в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
решението по-късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 1557
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, създаден с Решение 
71/306/EИО на Съвета45. Този комитет 
е комитет по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, създаден с Решение 
71/306/EИО на Съвета45, и от 
комитета, създаден по член 7 от 
Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета 
(Регламента за пречките за 
търговията)46. Тези комитети са 
комитети по смисъла на член 3 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
__________________
46 1 ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71
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Or. en

Изменение 1558
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия член се 
прилага член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

2. При позоваване на настоящия член се 
прилага член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 и компетентен е 
комитетът, създаден с Решение 
71/306/ЕИО на Съвета.

Or. en

Изменение 1559
Malcolm Harbour

Предложение за директива
Член 91 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 и 
компетентен е комитетът, създаден 
с Регламента за пречките за 
търговията.

Or. en

Изменение 1560
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение 6 – част З
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Част З заличава се
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В 
ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ
(по смисъла на член 75, параграф 1)
1. Име, идентификационен номер 
(където такъв се предвижда по 
националното законодателство), 
адрес, включително код на 
административно-териториалната 
единица по NUTS, номер на телефон и 
факс, адрес на електронната поща и 
интернет адрес на възлагащия орган, 
а когато се различават – данни за 
службата, откъдето може да се 
получи допълнителна информация.
2. Когато е уместно, адрес на 
електронната поща или интернет 
адрес, на които се предлагат 
спецификациите и всякакви 
съпътстващи документи.
3. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.
4. Когато е уместно, се посочва дали 
възлагащият орган е централен орган 
за покупки, или че е налице друга 
форма на съвместно възлагане на 
обществени поръчки.
5. Референтен номер или номер 
съгласно номенклатурата в Общия 
терминологичен речник, свързан с 
обществените поръчки (CPV); в 
случай че обществената поръчка е 
разделена на обособени позиции, тази 
информация се предоставя за всяка 
обособена позиция. 
6. Код на административно-
териториалната единица по NUTS за 
основното местоположение на 
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строителните работи при поръчки за 
строителство или код на 
административно-териториалната 
единица по NUTS за основното място 
на доставяне или изпълнение при 
доставки и услуги; 
7. Описание на услугите и когато е 
приложимо – на присъщи строителни 
работи и доставки, предмет на 
обществената поръчка.

8. Прогнозна обща стойност на 
обществената поръчка или поръчки; в 
случай че обществената поръчка е 
разделена на обособени позиции, тази 
информация се предоставя за всяка 
обособена позиция.

9. Условия за участие, включително:

а) когато е уместно, се посочва дали 
поръчката е предназначена за 
защитени предприятия, или 
изпълнението ѝ е ограничено в 
рамките на защитени програми за 
заетост;

б) когато е уместно, се посочва дали 
изпълнението на услугата е запазено 
по силата на законови, подзаконови 
или административни разпоредби за 
определена професия.

10. Срок(ове) за установяване на 
контакт с възлагащия орган с оглед на 
участие.

11. Кратко описание на основните 
характеристики на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, 
която ще се прилага.

12. Всякаква друга информация от 
значение.

Or. en
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Изменение 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Приложение 6 – раздел 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част З заличава се
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В 
ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ
(по смисъла на член 75, параграф 1)
1. Име, идентификационен номер 
(където такъв се предвижда по 
националното законодателство), 
адрес, включително код на 
административно-териториалната 
единица по NUTS, номер на телефон и 
факс, адрес на електронната поща и 
интернет адрес на възлагащия орган, 
а когато се различават – данни за 
службата, откъдето може да се 
получи допълнителна информация.
2. Когато е уместно, адрес на 
електронната поща или интернет 
адрес, на които се предлагат 
спецификациите и всякакви 
съпътстващи документи.
3. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.
4. Когато е уместно, се посочва дали 
възлагащият орган е централен орган 
за покупки, или че е налице друга 
форма на съвместно възлагане на 
обществени поръчки.
5. Референтен номер или номер 
съгласно номенклатурата в Общия 
терминологичен речник, свързан с 
обществените поръчки (CPV); в 
случай че обществената поръчка е 
разделена на обособени позиции, тази 
информация се предоставя за всяка 
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обособена позиция. 
6. Код на административно-
териториалната единица по NUTS за 
основното местоположение на 
строителните работи при поръчки за 
строителство или код на 
административно-териториалната 
единица по NUTS за основното място 
на доставяне или изпълнение при 
доставки и услуги; 
7. Описание на услугите и когато е 
приложимо – на присъщи строителни 
работи и доставки, предмет на 
обществената поръчка.

8. Прогнозна обща стойност на 
обществената поръчка или поръчки; в 
случай че обществената поръчка е 
разделена на обособени позиции, тази 
информация се предоставя за всяка 
обособена позиция.

9. Условия за участие, включително:

а) когато е уместно, се посочва дали 
поръчката е предназначена за 
защитени предприятия, или 
изпълнението ѝ е ограничено в 
рамките на защитени програми за 
заетост;

б) когато е уместно, се посочва дали 
изпълнението на услугата е запазено 
по силата на законови, подзаконови 
или административни разпоредби за 
определена професия.

10. Срок(ове) за установяване на 
контакт с възлагащия орган с оглед на 
участие.

11. Кратко описание на основните
характеристики на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, 
която ще се прилага.

12. Всякаква друга информация от 
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значение.

Or. en

Обосновка

Свързано с повторното въвеждане на разграничението между услуги А и Б.

Изменение 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при поръчки за строителство – всички 
технически предписания, които се 
съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, стоките 
или консумативите така, че да отговарят 
на предвидената от възложителя 
употреба. Тези характеристики трябва 
да включват ниво на изпълнение 
съгласно изискванията за опазване на 
околната среда и климата, проектиране, 
което да отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, безопасност или 
размери, включително процедурите 
относно осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя и производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на строителните работи. Те трябва да 
включват и правила за проектиране и 
ценообразуване, условия за изпитване, 
инспекция и приемане на строителство 
и методи или технологии на 
строителство, както и всички други 

а) при поръчки за строителство – всички 
технически предписания, които се 
съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, стоките 
или консумативите така, че да отговарят 
на предвидената от възложителя 
употреба. Тези характеристики трябва 
да включват ниво на изпълнение 
съгласно изискванията за опазване на 
околната среда и климата, проектиране, 
което да отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, безопасност или 
размери, включително процедурите 
относно осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя и производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на строителните работи. Те трябва да 
включват и правила за проектиране 
(включително защита на данните 
още при проектирането) и 
ценообразуване, условия за изпитване, 
инспекция и приемане на строителство 
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технически условия, които 
възложителят е в състояние да 
предпише по силата на общи или 
специални нормативни актове, по 
отношение на завършено строителство и 
материалите или частите, включени в 
него;

и методи или технологии на 
строителство, както и всички други 
технически условия, които 
възложителят е в състояние да 
предпише по силата на общи или 
специални нормативни актове, по 
отношение на завършено строителство и 
материалите или частите, включени в 
него;

Or. en

Изменение 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при поръчки за строителство – всички 
технически предписания, които се 
съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, стоките 
или консумативите така, че да отговарят 
на предвидената от възложителя 
употреба. Тези характеристики трябва 
да включват ниво на изпълнение 
съгласно изискванията за опазване на 
околната среда и климата, проектиране, 
което да отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, безопасност или 
размери, включително процедурите 
относно осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя и производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на строителните работи. Те трябва да 
включват и правила за проектиране и 

а) при поръчки за строителство – всички 
технически предписания, които се 
съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, стоките 
или консумативите така, че да отговарят 
на предвидената от възложителя 
употреба. Тези характеристики трябва 
да включват ниво на изпълнение 
съгласно изискванията за опазване на 
околната среда и климата, проектиране, 
което да отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, безопасност или 
размери, включително процедурите 
относно осигуряването на качеството, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя, производствени процеси и 
методи, както и условия на труд на 
всеки етап от жизнения цикъл на 
строителните работи. Те трябва да 
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ценообразуване, условия за изпитване, 
инспекция и приемане на строителство 
и методи или технологии на
строителство, както и всички други 
технически условия, които 
възложителят е в състояние да 
предпише по силата на общи или 
специални нормативни актове, по 
отношение на завършено строителство и 
материалите или частите, включени в 
него;

включват и правила за проектиране и 
ценообразуване, условия за изпитване, 
инспекция и приемане на строителство 
и методи или технологии на 
строителство, както и всички други 
технически условия, които 
възложителят е в състояние да 
предпише по силата на общи или 
специални нормативни актове, по 
отношение на завършено строителство и 
материалите или частите, включени в 
него;

Or. en

Изменение 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обществените поръчки за 
доставки и услуги, спецификация във 
вид на документ, дефиниращ 
изискуемите от продукта или услугата 
характеристики, като равнище на 
качество, ниво на изпълнение съгласно 
изискванията за опазване на околната 
среда и климата, проектиране, което да 
отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към продукта 
изисквания по отношение на 
наименованието, под което се продава, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя, производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на доставката или услугата и процедури 

б) при обществените поръчки за 
доставки и услуги, спецификация във 
вид на документ, дефиниращ 
изискуемите от продукта или услугата 
характеристики, като равнище на 
качество, ниво на изпълнение съгласно 
изискванията за опазване на околната 
среда и климата, проектиране, което да 
отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към продукта 
изисквания по отношение на 
наименованието, под което се продава, 
терминология, правила за проектиране 
(включително защита на данните 
още при проектирането), символи, 
изпитване и методи на изпитване, 
опаковане, маркиране и етикетиране, 
инструкции за ползвателя, 
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за оценка на съответствието; производствени процеси и методи на 
всеки етап от жизнения цикъл на 
доставката или услугата и процедури за 
оценка на съответствието;

Or. en

Изменение 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обществените поръчки за 
доставки и услуги, спецификация във 
вид на документ, дефиниращ 
изискуемите от продукта или услугата 
характеристики, като равнище на 
качество, ниво на изпълнение съгласно 
изискванията за опазване на околната 
среда и климата, проектиране, което да 
отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към продукта 
изисквания по отношение на 
наименованието, под което се продава, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя, производствени процеси и 
методи на всеки етап от жизнения цикъл 
на доставката или услугата и процедури 
за оценка на съответствието;

б) при обществените поръчки за 
доставки и услуги, спецификация във 
вид на документ, дефиниращ 
изискуемите от продукта или услугата 
характеристики, като равнище на 
качество, ниво на изпълнение съгласно 
изискванията за опазване на околната 
среда и климата, проектиране, което да 
отговаря на всички изисквания 
(включително достъп за лица с 
увреждания) и оценка на 
съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към продукта 
изисквания по отношение на 
наименованието, под което се продава, 
терминология, символи, изпитване и 
методи на изпитване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, инструкции за 
ползвателя, производствени процеси и 
методи, както и условия на труд на 
всеки етап от жизнения цикъл на 
доставката или услугата и процедури за 
оценка на съответствието;

Or. en
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Изменение 1566
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „Стандарт“ означава техническа 
спецификация, одобрена от признат 
орган по стандартизация, за 
многократно или непрекъснато 
приложение, съответствието с която 
не е задължително и която попада в една 
от следните категории:

(2) „Стандарт“ означава техническа 
спецификация, установена с консенсус 
и одобрена от призната организация
по стандартизация, за многократно или 
непрекъснато ползване, с която 
съответствието не е задължително и 
която попада в една от следните 
категории:

Or. en

Изменение 1567
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „Обща техническа спецификация“ 
означава техническа спецификация, 
изготвена в съответствие с процедура, 
призната от държавите членки или в 
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
европейската стандартизация [и за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и директиви 
94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 
98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 
2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета], и 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз;

(4) „Обща техническа спецификация“ 
означава техническа спецификация, 
изготвена в съответствие с процедура, 
призната от държавите членки или, в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, в
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
европейската стандартизация [и за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и директиви 
94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 
98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 
2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета], и 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз;
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Or. en

Обосновка

Предложение на Европейския комитет по стандартизация (CEN)/Европейския 
комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC) — привеждане в 
съответствие с определенията на Директива 98/34/EО.

Изменение 1568
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „Обща техническа спецификация“ 
означава техническа спецификация, 
изготвена в съответствие с процедура, 
призната от държавите членки или в 
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
европейската стандартизация [и за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и директиви 
94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 
98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 
2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета], и 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз;

(4) „Обща техническа спецификация“
означава техническа спецификация, 
изготвена в съответствие с процедура, 
призната от държавите членки или, в 
областта на информационните и 
комуникационните технологии, в 
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент [XXX] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
европейската стандартизация [и за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и директиви 
94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 
98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 
2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета], и 
публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 11 – тире 8a (ново)



PE492.869v01-00 166/187 AM\908760BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Конвенция 155 за безопасност и 
здраве при работа

Or. en

Изменение 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 11 – тире 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Конвенция 1 относно работното 
време (индустрия)

Or. en

Изменение 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 11 – тире 8в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Конвенция 131 относно 
определянето на минималното 
работно заплащане

Or. en

Изменение 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Приложение 11 – тире 8г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Конвенция 102 за социална 
сигурност (минимални стандарти)

Or. en

Изменение 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) идентификация на икономическия 
оператор,

а) идентификация на икономическия 
оператор, регистрационен номер, 
наименование, адрес и банка на 
дружеството;

Or. en

Изменение 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) описание на дружеството, по-
специално година на учредяване, 
корпоративна форма, собственик 
(собственици) на дружеството, 
членове на управителния орган, 
индустриален код, кратко описание 
на основните услуги и/или 
производство на дружеството;

Or. en
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Изменение 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) удостоверение, че икономическият 
оператор е изпълнил задълженията 
си във връзка със заплащането на 
данъци и тези към системите за 
социално осигуряване съгласно 
законодателството на отделните 
държави членки;

Or. en

Изменение 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) основните икономически 
показатели на икономическия 
оператор за последните три отчетни 
години: брутни продажби, EBIT 
(печалба преди лихви и данъци) и 
коефициент на платежоспособност; 
новите дружества са в съответствие 
с га), когато информацията от 
създаването до съответния момент е 
включена в техния паспорт за 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann
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Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) основни организационни 
показатели на икономическия 
оператор: среден брой на персонала 
през последните три години и брой на 
персонала в края на последната 
година; новите дружества са в 
съответствие с гб), когато 
информацията от създаването до 
съответния момент е включена в 
техния паспорт за обществени 
поръчки;

Or. en

Изменение 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) посочване на срока на валидност на 
паспорта, който не бива да бъде по-
малко от 6 месеца.

е) посочване на срока на валидност на 
паспорта, който не бива да бъде по-
малко от една година.

Or. en

Изменение 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Предложение за директива
Приложение 13 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) посочване на срока на валидност на 
паспорта, който не бива да бъде по-
малко от 6 месеца.

е) посочване на срока на валидност на 
паспорта, който не бива да бъде по-
малко от 12 месеца.
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Or. en

Изменение 1580
Marian Harkin

Предложение за директива
Приложение 14 – част 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) списък на основните доставки или 
основните услуги, извършени максимум 
през последните три години, 
включително сумите, датите и 
получателите, независимо дали са 
публични или частни. Когато е 
необходимо за осигуряване на добро 
равнище на конкуренция, възлагащите 
органи може да посочат, че ще се вземат 
предвид доказателства за съотносими 
доставки или услуги, осъществени 
преди повече от три години;

ii) списък на основните доставки или 
основните услуги, извършени максимум 
през последните три години, 
включително сумите, датите и 
получателите, независимо дали са 
публични или частни. Когато е 
необходимо за осигуряване на добро 
равнище на конкуренция, възлагащите 
органи може да посочат, че ще се вземат 
предвид доказателства за съотносими 
доставки или услуги, осъществени 
преди повече от пет години;

Or. en

Обосновка

Инженерните консултантски компетентности са съвкупност от методологии, 
умения и ресурси, които не са непременно отразени/демонстрирани през последните 
три години в дадена специализирана област.

Изменение 1581
Phil Prendergast

Предложение за директива
Приложение 14 – част 2 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) списък на основните доставки или 
основните услуги, извършени максимум 
през последните три години, 
включително сумите, датите и 
получателите, независимо дали са 
публични или частни. Когато е 

ii) списък на основните доставки или 
основните услуги, извършени максимум 
през последните пет години, 
включително сумите, датите и 
получателите, независимо дали са 
публични или частни. Когато е 
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необходимо за осигуряване на добро 
равнище на конкуренция, възлагащите 
органи може да посочат, че ще се вземат 
предвид доказателства за съотносими 
доставки или услуги, осъществени 
преди повече от три години;

необходимо за осигуряване на добро 
равнище на конкуренция, възлагащите 
органи може да посочат, че ще се вземат 
предвид доказателства за съотносими 
доставки или услуги, осъществени 
преди повече от пет години;

Or. en

Изменение 1582
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Приложение 14 – част 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) посочване на мерките за управление 
на околната среда, които 
икономическият оператор ще бъде в 
състояние да прилага при изпълнение на 
обществената поръчка;

е) посочване на мерките за управление 
на околната среда и социалните мерки 
за управление, които икономическият 
оператор ще бъде в състояние да 
прилага при изпълнение на 
обществената поръчка;

Or. en

Изменение 1583
Ivo Belet

Предложение за директива
Приложение 14 – част 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) посочване на мерките за управление 
на околната среда, които 
икономическият оператор ще бъде в 
състояние да прилага при изпълнение на 
обществената поръчка;

е) посочване на мерките за управление 
на устойчивото развитие, които 
икономическият оператор ще бъде в 
състояние да прилага при изпълнение на 
обществената поръчка;

Or. en
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Изменение 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за директива
Приложение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XVI Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Това приложение се заменя с приложение 16А и 16Б.

Изменение 1585
Robert Rochefort

Предложение за директива
Приложение XVI 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение XVI Приложение XVI се заличава

Or. fr

Обосновка

Това приложение се заменя с приложение XVIа, части А и Б.

Изменение 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Предложение за директива
Приложение 16

Текст, предложен от Комисията

Код по CPV Описание

79611000-0 и

от 85000000-9 до 85323000-9

Услуги по здравеопазването и 

социалните дейности
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(с изключение на 85321000-5 и 

85322000-2) 

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 

79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-

5 до 80660000-8 (с изключение на 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 

92000000-1 до 92700000-8 (с 

изключение на 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

Административни, образователни, 

здравни и културни услуги

75300000-9 Услуги по задължително обществено 

осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1,

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3 Други обществени, социални и 

персонални услуги

98120000-0 Услуги, предоставяни от синдикални 

организации

98131000-0 Религиозни услуги

Изменение
Код по CPV Описание

79611000-0 и 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8;

от 85000000-9 до 85323000-9

(с изключение на 85321000-5 и 

85322000-2); 98133100-5 и 98200000-5

Услуги по здравеопазването и 

социалните дейности, както и

свързаните с тях услуги

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 

79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-

5 до 80660000-8 (с изключение на 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 

92000000-1 до 92700000-8 (с 

Административни, образователни, 

здравни и културни услуги
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изключение на 92230000-2, 92231000-9, 

92232000-6) 

75300000-9 Услуги по задължително обществено 

осигуряване

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1,

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3; 55521100-9 Други обществени, социални и 

персонални услуги

98120000-0 Услуги, предоставяни от синдикални 

организации

98131000-0 Религиозни услуги

от 61000000-5 до 61530000-9; от 

63370000-3 до 63372000-7

Воден транспорт

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; от 63000000-9 до 
63600000-5 (с изключение на 63370000-
3, 63371000-0, 63372000-7); 74322000 -2, 
93610000 -7

Допълнителни и спомагателни 
транспортни услуги

от 74500000-4 до 74540000-6 (с 
изключение на 74511000-4); от 
95000000-2 до 95140000-5

Услуги, свързани с наемане на работна 
ръка и осигуряване на персонал

от 74600000-5 до 74620000-1 Услуги по разследване и осигуряване на 
безопасност, без услуги, свързани с 
блиндирани превозни средства

от 74875000-3 до 74875200-5 и от 
92000000-1 до 92622000-7 (с 
изключение на 92230000-2)

Услуги в областта на отдиха, 
културата и спорта

Or. en

Обосновка

Като единно онлайн звено за контакт за правата на гражданите и предприемачите,
порталът „Вашата Европа“ трябва значително да повиши своята популярност сред 
потребителите.
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Изменение 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Предложение за директива
Приложение 16 – колона 1 – ред 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

79611000-0 и
от 85000000-9 до 85323000-9
(с изключение на 85321000-5 и
85322000-2)

79611000-0 и
от 85000000-9 до 85323000-9
(с изключение на 85321000-5, 85322000-
2 и 85143000-3)

Or. en

Обосновка

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Изменение 1588
Anna Hedh

Предложение за директива
Приложение 16 – ред 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

98120000-0/Услуги, предоставяни от 
синдикални организации

заличава се

Or. en
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Обосновка

Синдикалните организации са автономни частни субекти и не следва да се обхващат 
от обществените поръчки. Не е ясно какъв е ефектът, ако синдикалните организации 
бъдат включени, и ако не могат да бъдат предоставени разумни доводи за 
включването им, тази разпоредба следва да бъде заличена. 

Изменение 1589
Matteo Salvini

Предложение за директива
Приложение 16 – ред 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 79100000-5 до 79140000-7/ Правни 
услуги

Or. en

Обосновка

Правните услуги, тъй като са въпрос на личен избор, не са допустими за възлагане въз 
основа на пълното прилагане на режима за обществените поръчки. Освен това те се 
предоставят в правна среда, която се различава значително в отделните държави 
членки, така че търсенето на такива услуги е неминуемо ограничено до оператори, 
които имат специфични компетентности в съответното национално право. 

Изменение 1590
Heide Rühle

Предложение за директива
Приложение 16 – редове 7а—7 л (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

79112000-2 Правно представителство
79100000-5 Правни услуги
79110000-8Правни консултации и 
представителство
79111000-5 Правни консултации
79112100-3 Услуги, свързани с 
представляването на заинтересовани 
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лица
79120000-1 Консултации и услуги по 
патентно и авторско право
79121000-8 Консултации и услуги по 
авторско право
79121100-90 Консултации и услуги по 
авторски права на софтуер
79130000-4 Нотариални услуги
79131000-1 Услуги по подготовка и 
изготвяне на документи
79132000-8 Услуги по нотариални 
заверки и удостоверяване
79140000-7 Други правни консултации 
и услуги

Or. en

Обосновка

Специфичното третиране на услугите е обосновано само ако се прилага за всички 
услуги от един и същ характер — правните услуги, поддържащи същите принципи за 
поверителност, не следва да бъдат дискриминирани.

Изменение 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услуги по здравеопазването и 
социалните дейности

Услуги по здравеопазването, 
ветеринарни лечебни услуги и услуги 
по социалните дейности

Административни, образователни, 
здравни и културни услуги

Административни, образователни, 
здравни и културни услуги

Услуги по задължително обществено 
осигуряване

Услуги по задължително обществено 
осигуряване

Услуги, свързани със социална защита Услуги, свързани със социална защита
Други обществени, социални и 
персонални услуги

Други обществени, социални и 
персонални услуги
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Услуги, предоставяни от синдикални 
организации

Услуги, предоставяни от синдикални 
организации

Религиозни услуги Религиозни услуги

Хотелиерски и ресторантьорски 
услуги
Услуги, свързани с железопътен 
транспорт
Услуги, свързани с воден транспорт
Спомагателни транспортни услуги
Услуги, свързани с наемане и 
осигуряване на работна ръка, без
трудови договори
Услуги по разследване и осигуряване на 
безопасност, без услуги, свързани с 
блиндирани превозни средства
Услуги, свързани с образование и 
професионална подготовка
Отдих, култура и спорт, без
обществени поръчки, имащи за цел 
придобиване, разработване, продукция 
или копродукция на програми от 
организации, занимаващи се с 
радиоразпръскване, и обществени 
поръчки, които се отнасят до 
времето на излъчване
Други услуги, с изключение на трудови 
договори и на обществени поръчки, 
имащи за цел придобиване, 
разработване, продукция или 
копродукция на програми от 
организации, занимаващи се с 
радиоразпръскване, и обществени 
поръчки, които се отнасят до 
времето на излъчване

Or. de

Обосновка

Следва да се запази по принцип съществуващото разграничение между „А“ и „Б“ 
услуги, тъй като „Б“ услугите са от незначително или малко значение за единния 
вътрешен пазар. По-специално, изпадането на услугите в областта на културата, 
спорта и отдиха би било непонятно и би довело на практика до огромни проблеми и 
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допълнителни административни разходи. Значението на понятието 
„административни услуги“ тук е неясно и твърде ограничено.

Изменение 1592
Robert Rochefort

Предложение за директива
Приложение XVIа (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
Приложение XVIа

Приложение XVIа — част А
Услуги, посочени в член 1

Категори
и

Описание Код по СРС (1) Код по СРV

1 Услуги по поддръжка 
и ремонт

6112, 6122, 633, 
886

От 50100000-6 до 50884000-5 (с 
изключение на нoмepa oт 
50310000-1 до 50324200-4 и 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) и от 51000000-9 до 
51900000-1 

2 Услуги, свързани със 
сухопътен 
транспорт, 
включително услуги с 
блиндирани превозни 
средства и куриерски 
услуги, без 
транспортиране на 
поща

712 (с 
изключение на 
71235),
7512, 87304

От 60100000-9 до 60183000-4 (с 
изключение на 60160000-7, 
60161000-4, 60220000-6) и от 
64120000-3 до 64121200-2

3 Услуги, свързани с
въздушен транспорт: 
транспорт на 
пътници и товари, без 
транспортиране на 
поща

73 (с 
изключение на 
7321)

От 60410000-5 до 60424120-3 (с 
изключение на 60411000-2, 
60421000-5) и 60500000-3 От 
60440000-4 до 60445000-9 

4 Сухопътно (2) и 
въздушно 
транспортиране на 
поща

71235, 7321 60160000-7,60161000-4, 60411000-2, 
60421000-5 

5 Далекосъобщителни 
услуги

752 От 64200000-8 до 64228200-2 
72318000-7 и от 72700000-7 до 
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72720000-3 
6 Финансови услуги:

а) застрахователни 
услуги

б) банкови и 
инвестиционни 
услуги (3)

бивше 81, 812, 
814 От 66100000-1 до 66720000-3 

7 Компютърни и 
свързани с тях услуги

84 От 50310000-1 до 50324200-4, от 
72000000-5 до 72920000-5 (с 
изключение на 72318000-7 и от 
72700000-7 до 72720000-3), 
9342410-4 

8 Услуги, свързани с 
научни изследвания и 
разработки (4)

85 От 73000000-2 до 73436000-7 (с 
изключение на 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-0)

9 Счетоводни, 
одиторски услуги и 
водене на 
счетоводство

862 От 79210000-9 до 79223000-3 

10 Услуги по пазарни 
проучвания и
изследване на 
общественото мнение

864 От 79300000-7 до 79330000-6 и 
79342310-9, 79342311-6 

11 Консултантски услуги
в областта на
управлението (5) и 
свързани с тях услуги

865, 866 От 73200000-4 до 73220000-0, от 
79400000-8 до 79421200-3 и 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Архитектурни услуги; 
инженерингови услуги 
и интегрирани 
инженерингови 
услуги; услуги по 
градоустройствено 
планиране и 
ландшафтна 
архитектура; 
свързани услуги по 
научни и технически 
консултации; услуги 
по технически
изпитания и анализи

867
От 71000000-8 до 71900000-7 (без 
71550000-8) и 79994000-8 

13 Рекламни услуги 871 От 79341000-6 до 79342200-5 (с 
изключение на 79342000-3 и 
79342100-4)

14 Услуги по почистване 
на сгради и услуги по 
управление на 

874, от 82201 
до 82206 От 70300000-4 до 70340000-6 и от 

90900000-6 до 90924000-0 
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собственост
15 Услуги, свързани с 

издаване и 
отпечатване на 
базата на такса или 
на базата на 
договореност

88442
От 79800000-2 до 79824000-6 От 
79970000-6 до 79980000-7 

16 Услуги, свързани със 
събирането и 
извозването на 
отпадъци;
канализационни, 
отводнителни и 
свързани с тях услуги

94 От 90400000-1 до 90743200-9 (с 
изключение на 90712200-3) От 
90910000-9 до 90920000-2 и 
50190000-3, 50229000-6 50243000-0 

(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне на приложното поле на 
Директива 92/50/ЕИО. 
(2) С изключение нa услугите, свързани с железопътен транспорт, обхванати от
категория 18. 
(3) С изключение на финансовите услуги, свързани с емитиране, покупка, продажба 
и прехвърляне на ценни книжа или други финансови инструменти, както и на 
услугите, предлагани от централните банки. Изключват се също услуги, състоящи 
се в придобиване или наемане, независимо от финансовите условия, нa земи, 
съществуващи сгради или други недвижими имоти, или такива, които са свързани 
с правa върху тях; въпреки това финансовите услуги, предоставени едновременно, 
предварително или по-късно от договора за придобиване или наемане, независимо 
от формата им, попадат в полето на действие на настоящата директива.
(4) C изключение на услугите, свързани с научноизследователска и развойна 
дейност, различни от тези, при които ползите принадлежат изключително на 
възлагащия орган и/или възложителя на поръчките за тяхна употреба при 
упражняването на собствената им дейност, при условие че извършената услуга е 
изцяло заплатена от възлагащия орган.
(5) С изключение на услугите, свързани с арбитраж и помирение. 

Приложение XVIа — част Б
Услуги, посочени в член 4, буква г) и в член 74

Категори
и

Описание Код по СРС (1) Код по СРV

17 Хотелиерски и 
ресторантьорски 
услуги

64 От 55100000-1 до 55524000-9 и от 
98340000-8 до 98341100-6 

18 Услуги, свързани с 
железопътен 
транспорт

711 От 60200000-0 до 60220000-6 
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19 Услуги, свързани с 
воден транспорт

72 От 60600000-4 до 60653000-0 и от 
63727000-1 до 63727200-3 

20 Допълнителни и 
спомагателни 
транспортни услуги

74
От 63000000-9 до 63734000-3 (с 
изключение на 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-3 и от 
63727000-1 до 63727200-3) и 
98361000-1 

21 Правни услуги 861 От 79100000-5 до 79140000-7 
22 Услуги, свързани с 

наемане на работна 
ръка и осигуряване на 
персонал (2)

872
От 79600000-0 до 79635000-4 (с 
изключение на 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-0) и от 
98500000-8 до 98514000-9

23 Услуги по разследване 
и осигуряване на 
безопасност, без 
услуги, свързани с 
блиндирани превозни 
средства

873 (с 
изключение на 
87304)

от 80100000-5 до 80660000-8 (без 
80533000-9, 80533100-0 и 80533200-
1) 

24 Услуги, свързани с 
образование и 
професионална 
подготовка

92 от 80100000-5 до 80660000-8 (без 
80533000-9, 80533100-0 и 80533200-
1) 

25 Здравеопазване и 
социални услуги

93 79611000-0 и от 85000000-9 до 
85323000-9 (с изключение на 
85321000-5 и 85322000-2)

26 Услуги в областта на
отдиха, културата и 
спорта (3)

96 От 79995000-5 до 79995200-7 и от 
92000000-1 до 92700000-8 (с 
изключение на 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6) 

27 Други услуги

(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне на приложното поле на 
Директива 92/50/ЕИО. 
(2) С изключение на трудовите договори. 
(3) С изключение на обществените поръчки, имащи за цел придобиване, 
разработване, продукция или копродукция на програми от организации, 
занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят 
до времето на излъчване. 
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Or. fr

Изменение 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Приложение 16а (ново) 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение ХVІа
Приложение ХVІа – част А
Услуги, посочени в член 6а

Категори
и

Описание Код по 
СРС (1)

Код по СРV

1 Услуги по поддръжка 
и ремонт

6112, 
6122, 633,
886

От 50100000-6 до 
50884000-5 (с 
изключение на нoмepa 
oт 50310000-1 до 
50324200-4 и 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) и от 
51000000-9 до 
51900000-1 

2 Услуги, свързани със 
сухопътен 
транспорт (2), 
включително услуги с 
блиндирани превозни 
средства и куриерски 
услуги,
без транспортиране 
на поща

712 (с 
изключен
ие на 
71235),
7512, 
87304

От 60100000-9 до 
60183000-4 (с 
изключение на 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6) и от 
64120000-3 до 
64121200-2 

3 Услуги, свързани с
въздушен транспорт
на пътници и 
товари, без 
транспортиране на 
поща

73 (с 
изключен
ие на 
7321)

От 60410000-5 до 
60424120-3 (с 
изключение на 
60411000-2, 60421000-
5) и 60500000-3, и от 
60440000-4 до 
60445000-9 

4 Сухопътно (3) 71235, 60160000-7, 60161000-
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и въздушно 
транспортиране на 
поща

7321 4, 60411000-2, 
60421000-5; 

5 Далекосъобщителни 
услуги

752 От 64200000-8 до 
64228200-2 72318000-7 
и от 72700000-7 до 
72720000-3 

6 Финансови услуги:
а) застрахователни 
услуги
б) банкови и 
инвестиционни
услуги (4)

бивше 81, 
812, 814 От 66100000-1 до 

66720000-3 (4)

7 Компютърни и 
свързани с тях услуги

84 От 50310000-1 до 
50324200-4 от 
72000000-5 до 
72920000-5 (с 
изключение на 
72318000-7 и от 
72700000-7 до 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Услуги, свързани с 
научни изследвания и 
разработки
(5)

85 От 73000000-2 до 
73436000-7 (с 
изключение на 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Счетоводни, 
одиторски услуги и
водене на 
счетоводство

862
от 79210000-9 до 
79223000-3 

10 Услуги по пазарни 
проучвания и
изследване на 
общественото 
мнение

864
От 79300000-7 до 
79330000-6 и 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Консултантски 
услуги в областта на 
управлението (6) и 
свързани с тях услуги

865, 866
От 73200000-4 до 
73220000-0, от 
79400000-8 до 
79421200-3 и 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 
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12 Архитектурни 
услуги, 
инженерингови 
услуги и интегрирани 
инженерингови 
услуги; услуги по 
градоустройствено 
планиране и 
ландшафтна 
архитектура; 
свързани услуги по
научни и технически 
консултации; услуги
по технически 
изпитания и анализи

867
От 71000000-8 до 
71900000-7 (с 
изключение на 
71550000-8) и 
79994000-8 

13 Рекламни услуги 871 От 79341000-6 до 
79342200-5 (с 
изключение нa 
79342000-3 и 
79342100-4)

14 Услуги по почистване 
на сгради и услуги по 
управление на 
собственост

874, от 
82201 до
82206

От 70300000-4 до 
70340000-6 и от 
90900000-6 до 
90924000-0 

15 Услуги, свързани с 
издаване и 
отпечатване на 
базата на такса или 
на базата на 
договореност

88442 От 79800000-2 до 
79824000-6 и от 
79970000-6 до 
79980000-7 

16 Услуги, свързани със
събирането и 
извозването на 
отпадъци; 
канализационни,
отводнителни и 
свързани с тях услуги

94 От 90400000-1 до 
90743200-9 (с 
изключение на 
90712200-3) и от 
90910000-9 до 
90920000-2 и 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0 

________________________________________
(1) С изключение на трудовите договори.
(2) С изключение на обществените поръчки, имащи за цел придобиване, 

разработване, продукция или копродукция на програми от организации, 
занимаващи се с радиоразпръскване, и обществени поръчки, които се отнасят 
до времето на излъчване.

(3) С изключение на услугите, свързани с железопътен транспорт, обхванати от 
категория 18.

(4) С изключение на финансовите услуги, свързани с емитиране, покупка, продажба 
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или прехвърляне на ценни книжа или други финансови инструменти, както и на 
услугите, предлагани от централните банки.

Изключват се също услуги, състоящи се в придобиване или наемане, независимо от
финансовите условия, на земи, съществуващи сгради или други недвижими 
имоти, или такива, които са свързани с права върху тях; въпреки това 
финансовите услуги, предоставени едновременно, предварително или по-късно 
от договора за придобиване или наемане, независимо от формата им, попадат в 
полето на действие на настоящата директива.

(5) С изключение на услугите, свързани с научноизследователска и развойна 
дейност, различни от тези, при които ползите принадлежат изключително на 
възлагащия орган за негова употреба при упражняването на собствената му 
дейност, при условие че извършената услуга е изцяло заплатена от възлагащия 
орган.

(6) С изключение на услугите,свързани с арбитраж и помирение.

Приложение ХVІа – част Б 

Услуги, посочени в член 6а
Категори

и
Описание код по 

СРС (1)
Код по СРV

17 Хотелиерски и 
ресторантьорски 
услуги

64 От 55100000-1 до 
55524000-9 и от 
98340000-8 до 
98341100-6 

18 Услуги, свързани с 
железопътен 
транспорт

711 От 60200000-0 до 
60220000-6 

19 Услуги, свързани с 
воден транспорт

72 От 60600000-4 до 
60653000-0 и от 
63727000-1 до 
63727200-3 

20 Допълнителни и 
спомагателни 
транспортни услуги

74 От 63000000-9 до 
63734000-3 (с 
изключение на 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 и от 
63727000-1 до 
63727200-3) и 
98361000-1 

21 Правни услуги 861 От 79100000-5 до 
79140000-7 

22 Услуги, свързани с 
наемане на работна 
ръка и осигуряване на 
персонал (1)

872 От 79600000-0 до 
79635000-4 (с 
изключение на 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) и от 
98500000-8 до 
98514000-9 
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23 Услуги по разследване 
и осигуряване на 
безопасност, без 
услуги, свързани с 
блиндирани превозни 
средства

873 (с 
изключен

ие на 
87304)

От 79700000-1 до 
79723000-8 

24 Услуги, свързани с 
образование и 
професионална 
подготовка

92 От 80100000-5 до 
80660000-8 (с 
изключение на 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25 Здравеопазване и 
социални услуги

93 79611000-0 и от 
85000000-9 до 
85323000-9 (с 
изключение на 
85321000-5 и 
85322000-2) 

26 Услуги в областта на 
отдиха, културата и 
спорта

96 От 79995000-5 до 
79995200-7 и от 
92000000-1 до 
92700000-8 (с 
изключение на 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Други услуги (2)
(1) С изключение на трудовите договори.
(2) С изключение на обществените поръчки, имащи за цел придобиване, 
разработване, продукция или копродукция на програми от организации, 
занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят 
до времето на излъчване.

Or. en


