
DT\893634BG.doc PE483.690v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23.2.2012

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно обществените поръчки

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Marc Tarabella



PE483.690v01-00 2/13 DT\893634BG.doc

BG

Въведение 

По мнение на докладчика модернизирането на директивите относно обществените 
поръчки следва да постигне баланс между опростяване на правилата, от една страна, и 
създаване на стабилни, ефективни процедури, свързани с новаторски, устойчиви 
критерии за подбор, от друга страна, като в същото време се гарантира все по-голямо 
участие на МСП и се генерализират електронните обществени поръчки. 

Целта следва да бъде пълно използване на потенциала на обществените поръчки в 
рамките на единния пазар за насърчаване на устойчивия растеж, заетостта и социалното 
приобщаване. В светлината на факта, че пазарът на обществените поръчки 
представлява съществена част от икономиката (прогнозен дял от 19 % от БВП на ЕС), 
успешното преразглеждане и прилагане на правилата за обществените поръчки би 
помогнало значително за влагането на инвестициите отново в реалната икономика и 
преодоляването на кризата на европейската икономика.

Докладчикът приветства предложенията на Комисията и счита, че те формулират 
интересни нови принципи и идеи. Те трябва да бъдат усъвършенствани обаче, за да 
постигнат възможно най-добрите резултати. 

В този документ докладчикът би искал да сподели първоначалните си реакции на 
предложенията с оглед стартирането на дебата между членовете. За тази цел 
докладчикът възнамерява да организира работата си тематично въз основа на десетте 
теми, представени по-долу, като ключови приоритети са теми 1, 2, 5 и 4 (вж. също 
списъка с теми в приложението).

Точки за обсъждане

Следните раздели представляват за всяка тема основните точки за обсъждане или 
„проблеми“, които докладчикът би искал да предложи и/или разгледа по-отблизо.  

Тема 1: По-голям избор на процедури

Предложенията се опитват да направят процеса на възлагане на обществени поръчки 
по-гъвкав чрез разширяване избора от процедури на възлагащите органи. В частност те 
улесняват използването на „състезателна процедура с договаряне“ (предишна 
„процедура на договаряне след предварително публикуване на обявление за обществена 
поръчка“). Основанията за кандидатстване са разширени и поставени наравно със 
състезателния диалог. „Състезателната процедура с договаряне“ обаче не е 
превърната в стандартна процедура. Освен това е създадена нова процедура, 
„партньорство за иновации“, която представлява поетапно състезание за разработка на 
технически спецификации и последваща поръчка за новаторски стоки или услуги. 
Утвърждават се други инструменти за обществени поръчки, като се използват 
електронни средства за комуникация и техники за комбинирани покупки (вж. теми 4 и 
6). 
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 Изработване на предпазни механизми, които да придружават 
разширяването на състезателната процедура с договаряне, така че да се 
запази прозрачността, да се гарантира ефективността и да се създадат 
равнопоставени условия за всички икономически оператори.

 Премахване на критерия, свързан единствено с най-ниската 
цена/препоръчване на критерии за подбор въз основа на ИНИО за всички 
процедури: разпростиране действието на подхода на икономически най-
изгодната оферта (ИНИО) върху всички процедури (не само партньорството за 
иновации и състезателния диалог, както е съгласно настоящите предложения). 
Като се има предвид, че цената също се взема предвид в ИНИО, това би 
позволило на възлагащите органи да вземат най-подходящите решения във 
връзка със своите конкретни нужди, като вземат предвид също стратегическите 
социални аспекти (вж. тема 2). 

Тема 2: Стратегическото използване на обществените поръчки

Предложението изяснява и разширява използването на критерии за подбор, свързани с 
устойчивостта и социалните съображения, стига да бъде запазен предметът на 
поръчката. По-конкретно, то въвежда концепциите за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл и външните последици от производствения процес. Критериите, 
свързани с производствения процес, могат вече да бъдат приети като част от подбора и 
да се преценяват спрямо други фактори. Освен това могат да се вземат предвид 
външните последици в областта на транспорта (напр. въглеродния отпечатък), при 
условие, че са спазени определени условия за тяхната оценка (най-вече призната 
методология, която позволява обективно, доказуемо и изразено в парично отношение 
сравнение).

 Разработване на по-цялостна концепция за жизнен цикъл за определението 
на ИНИО, която да включва критериите за екологична и социална 
устойчивост. Разходите за целия жизнен цикъл следва да се оценяват по 
отношение на устойчивостта, както във връзка с екологичните и свързаните с 
изменението на климата цели, така и със социалните цели. Такива социални 
цели следва да включват зачитане и утвърждаване на социалните права и 
условията на труд, здраве и сигурност на работното място, съобразяване със 
социално-осигурителната защита съгласно европейското и националните 
законодателства, както и колективните споразумения. Следва да бъде създадено 
ново определение в рамките на концепцията за разходите за целия жизнен 
цикъл, предложена от Комисията. 

 Основанията за изключване, свързани с неспазване на социалното или 
трудовото право или правото в областта на околната среда следва да станат 
задължителни. Приложение XI следва да бъде допълнено, като се добави 
конкретно позоваване на Конвенцията на МОТ. 94. Тези елементи ще се считат 
за важна част от процеса на оценка.
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 Развиване на гореспоменатите концепции във връзка с условията за 
изпълнение на поръчки. Отвъд случая с неестествено ниските цени, условията 
за изпълнение следва да бъдат свързани с оценката за неестествено дългата 
верига от подизпълнители. Следва да се предотврати „каскадно“ 
подизпълнение“, което може да се окаже вредно за социалните и екологични 
цели, както и за качеството и ефективността на възложените стоки, услуги или 
дейности.

 Разпростиране на изискванията за екологична и социална устойчивост 
върху подизпълнителите: За да се гарантира съобразяване с правилата в 
рамките на веригата от подизпълнители, в случаи на неспазване или нарушение 
от страна на подизпълнителите, основният изпълнител носи отговорност 
съгласно принципа за солидарната отговорност.

 Доразвиване на етикетите и сертифицирането за социални концепции с 
оглед да бъдат интегрирани в техническите спецификации подобно на това, 
което съществува по отношение на екологичните критерии и етикети, така че да 
е възможна оценка за изпълнението. Определението и сертифицирането на 
етикетите биха могли да се разработят в тясно сътрудничество между Комисията 
и компетентните национални органи на държавите членки.

 Специален режим за социалните услуги: Въз основа на предложения 
специален режим за социалните услуги принципите за възлагане на такива 
поръчки следва да бъдат утвърдени и разширени допълнително чрез 
допълнителна препратка към достъпността и уязвимите потребители. Списъкът 
с категории, включени в този специален режим, следва да бъде преценен 
внимателно.

Тема 3: Намаляване на изискванията за документи

Предложението се стреми да намали изискванията, които налагат възлагащите органи 
върху икономическите оператори, за да докажат операторите своята допустимост за 
участие в дадена процедура за поръчка. Това се постига именно чрез изясняване и 
насърчаване използването на декларации от собствено име и електронни атестации. 
Допълнително се въвежда идеята за европейски паспорт за обществени поръчки. 

 Докладчикът приветства предложението, което ще улесни значително достъпа на 
всички икономически оператори и по-специално на МСП до пазари на обществени 
поръчки.

 Допълнително дефиниране на европейския паспорт за обществени поръчки.
Критериите от Приложение XVIII следва да бъдат доразвити и интегрирани така, че 
да включват зачитането на социалните, екологичните и правните критерии, както са 
развити в раздела за изключването и възлагането. Следва да има ясно задължение за 
съобразяване със съответното европейско и национално право, както и колективни 
споразумения, за да се получи и задържи такъв европейски паспорт. Паспортната 
система следва да бъде замислена така, че да стимулира съобразяващите се с 
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правилата икономически оператори и да избягва изкривяване на конкуренцията на 
пазарите на обществени поръчки.

Тема 4: Електронни обществени поръчки

Предложенията укрепват и разширяват съществуващите разпоредби за електронните 
обществени поръчки. По-специално се препоръчва две години след влизане в сила на 
новата директива всички трансакции, свързани с обществени поръчки, да се извършват 
електронно. Инструментите, които използват електронни средства за комуникация, се 
утвърждават и усъвършенстват (напр. електронни обърнати търгове; динамични 
системи за покупки (ДСП) и електронни каталози). Правилата за използване на 
електронни подписи също се изясняват. 

 Изясняване аспектите за защита на личните данни. 

 Преразглеждане на разходите за инвестиции/разходите за приспособяване, 
наложени на предприятията, по-специално на МСП, за да бъдат приведени в 
съответствие с новите електронни процедури

 Преразглеждане на съкратения срок за електронно подаване на оферти и 
въздействието му върху участието на МСП.

Тема 5: Достъп на МСП

С директивата се цели да се насърчи участието на МСП чрез изискване за разделяне на 
лотове, като изискването или трябва да се приложи, или да се даде обяснение за 
неприлагането му, както и чрез дефиниране на задълженията при достигане на 
определен оборот и допускане на директно заплащане на подизпълнителите. 

 По-точно дефиниране на предложената практика за разделяне на лотове, за да се 
избегне административната тежест върху възлагащите органи. 

 Дефиниране на концепции по отношение на други начини за гарантиране ефективно 
участие на МСП като групиране на МСП, участващи като един икономически 
оператор, или създаването на консорциуми. 

 Преразглеждане на разпоредбите, свързани с електронните обществени поръчки и 
европейския паспорт за електронни поръчки, в светлината на специфичните 
характеристики на МСП. 

 Докладчикът подкрепя идеята за директно заплащане на подизпълнителите, за да се 
увеличи прозрачността и да се предотврати лошото управление чрез веригата от 
подизпълнители. 

 Допълнително преразглеждане на финансовия и икономически капацитет, изискван 
от МСП от страна на възлагащите органи, и създаването на изискване за оборота.
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Тема 6: Окрупняване на търсенето

Предложението формализира няколко налични инструмента за окрупняване на 
изискванията за обществените поръчки като отражение на увеличаващата се тенденция 
в практиката с обществени поръчки. Освен това, за да се изясни използването на 
рамкови споразумения и динамични системи за покупка (вж. тема 4), се засилва 
статусът на централните органи за покупки и изрично се разрешават съвместните 
трансгранични поръчки. Всички инструменти са доброволни; тяхната употреба може да 
се регулира допълнително от националния законодател. 

 Докладчикът приветства въвеждането на разпоредби за съвместните поръчки и 
пледира като цяло за изработването на методи, които позволяват доброто 
окрупняване на търсенето.

Тема 7: Други процедурни изисквания (публикуване, варианти, конкурси за 
проект)

Предложението предвижда задължителното публикуване онлайн на обявления и 
тръжни документи. Това предполага съкращаването на някои процедурни крайни 
срокове (напр. за публикуването на обявления за обществени поръчки в Официален 
вестник на ЕС и подаването на оферти или заявки за участие), в съответствие с 
изискванията, приложими на съответния ден, ако бъде избран онлайн подходът.

 Разглеждане на сроковете за подаване на оферти, за да се избегнат пречките пред 
участието на МСП. 

Тема 8: Стабилни процедури

Предложението си поставя за цел да подобри управлението на процедурите чрез 
укрепване на съществуващите предпазни мерки срещу нездравите стопански практики. 
По-специално, то осигурява определение и правила на ЕС за справянето с конфликти на 
интереси, неправомерни действия и предварителни пазарни консултации. Като цяло 
предложението се стреми да следва пропорционален подход (напр. без незабавно 
изключване). Държавите членки могат да стигнат по-далеч на национално равнище. 
Освен това се изясняват правилата за изпълнение на поръчки (изменения на договори в 
рамките на техния срок, прекратяване на договор). 

 Докладчикът отделя особено внимание на стабилните процедури, тъй като 
опростяването и гъвкавостта на обществените поръчки следва да вървят ръка за 
ръка с доброто управление. 

 Допълнително преразглеждане на предложеното определение за конфликт на 
интереси.
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 Установяване/изясняване на връзката между неправомерни действия, конфликти на 
интереси и основания за изключване.

Тема 9: Управление

С оглед на установяването на по-систематичен контрол относно съобразяването на 
възлагащите органи с правилата на ЕС, предложението предвижда задължение 
държавите членки да създадат/определят национален надзорен орган с определен 
минимум права и задачи. По примера на националните органи по конкуренцията това 
би следвало да доведе до мрежа от надзорни органи, които биха действали също като 
звена за контакт за националния мониторинг и докладване доколко се прилагат 
правилата за обществените поръчки. 

 Докладчикът счита, че въпросите за налагането и надзора са ключови фактори за 
правилното прилагане на преработените директиви. 

 Доразвиване и дефиниране на концепцията за обществения надзор, 
определението за компетентния орган, който предстои да бъде определен или 
създаден, и задачите, които ще бъдат възложени на тези органи. Водещият 
принцип при надзора следва да бъде внимателното прилагане и съобразяване с 
процедурите на ЕС и националните процедури и по-конкретно (новите) 
стратегически критерии.

Тема 10: Определения и обхват

Предложението цели изясняване на основните определения и обхвата на директивата в 
светлината на най-новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Конкретно, 
това включва дефиниране на ситуации на сътрудничество между публичните органи и 
условията, при които те могат да бъдат изключвани от обхвата на правилата на ЕС за 
обществени поръчки. Настоящото разграничение между така наречените услуги „А“ и 
„Б“ е премахнато. Само социалните услуги ще се ползват в бъдеще от специален режим 
(по-високи прагове, както и праг de minimis, под който се приема липса на 
трансграничен интерес, т.е. не са приложими принципите на Договора). В светлината 
на приложимите международни задължения съгласно СОП Комисията предлага да се 
поддържат и прилагат спрямо всички услуги праговете за сегашните услуги „А“. 
Предлага се клауза за автоматично прекратяване, за да бъде извършена преценка до 
средата на 2017 г. доколко целесъобразни са равнищата на тези прагове. 

 Преразглеждане на определението за сътрудничество между публичните органи 
с внимателна оценка на ограниченото частно участие. 

 Частното участие, свързано с организации с нестопанска цел, преследващи ясни 
цели от обществен интерес, следва да бъде взето предвид, за да се гарантира, че ще 
продължат да бъдат възможни настоящите успешни практики на сътрудничеството 
между публичните органи.
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 Разпоредбите, свързани със сътрудничеството между публичните органи, следва да 
се стремят да постигнат цялостна правна сигурност за избягване прекомерно 
честото обръщане към Съда на Европейския съюз.

 Доизясняване на определени концепции и определения, по-специално оценката 
за разходите за целия жизнен цикъл.

 Докладчикът подкрепя съществуващите прагове. 

 Да се отчете Споразумението за обществените поръчки (СОП): В директивите за 
обществените поръчки следва да се припомни въпросът за реципрочността между 
ЕС и третите държави, за да се гарантира справедливо отношение и зачитане на 
европейските стандарти и критерии. 
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Списък с тематични групи — обществена поръчка 

(Приоритетни теми на докладчика са отбелязани с почернен шрифт, за да се улеснят 
обсъжданията)

Тема 1 „Избор на процедури“

Тема 2 „Стратегическо използване“

Тема 3 „Намаляване на изискваните документи“

Тема 4 „Електронни обществени поръчки“

Тема 5 „Достъп на МСП“

Тема 6 „Окрупняване на търсенето“

Тема 7 „Други процедурни изисквания (публикуване, варианти, конкурси за проект)“

Тема 8 „Стабилни процедури“

Тема 9 „Управление“

Тема 10 „Обхват/Основни разпоредби“

Забележка: Темите следват модела на темите, използвани в работната група към 
Съвета
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]

Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73

Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


