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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно модернизирането на обществените поръчки 
(2011/2048(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО относно процедурите за 
възлагане на обществени поръчки1 и Директива 2007/66/ЕО относно процедурите за 
преразглеждане при възлагане на обществени поръчки2,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията относно модернизирането на 
политиката на ЕС в областта на обществените поръчки (COM(2011)0015),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията за по-масово използване на 
електронните обществени поръчки в ЕС (COM(2010)0571),

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единния пазар за 
предприятията и растежа3, 

– като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно развитието в областта 
на обществените поръчки 4,

– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г., озаглавена „Доставки на 
развойни продукти: Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и 
високото качество на обществените услуги в Европа“5,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Разумно регулиране в Европейския 
съюз“ (COM(2010)0543),

– като взе предвид съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар – За 
изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика – 50 предложения с 
оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички 
нас“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид доклада на проф. Mario Monti от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова 
стратегия за единния пазар“,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията SEC(2010)1214,

– като взе предвид доклада „Оценка на достъпа на малките и средните 
предприятия(МСП) до пазара за възлагане на обществени поръчки в ЕС“6,

                                               
1 OB L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
2 OB L 335, 20.12.07, стр. 31.
3 Приети текстове P7_TA(2011)0146.
4 Приети текстове P7_TA(2010)0173.
5 ОВ C 67E, 18.3.2010 г., стр.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– като взе предвид съобщението на Комисията „Обществени поръчки, насочени към 
една по-добра околна среда“ (COM(2008)0400),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Мисли първо за малките!“ – „Small 
Business Act“ за Европа“ (COM(2008)0394),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ Съюз за иновации“ (COM(2010)0546),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно „Модернизацията 
на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки – към по-
ефективен европейски пазар“

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно Зелената книга „Модернизацията на политиката на Европейския съюз в 
областта на обществените поръчки – към по-ефективен европейски пазар“,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно Зелената книга за по-масово използване на електронните обществени 
поръчки в ЕС,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по международна търговия, на 
комисията по бюджетен контрол, на комисията по заетост и социални въпроси, на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по 
регионално развитие (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че един правилно функциониращ пазар на обществени поръчки е 
от първостепенна важност с оглед насърчаване на единния пазар, поощряване на 
конкуренцията и иновациите, насърчаване на високо равнище на защита на 
околната среда и климата и социално приобщаване и постигане на оптимална 
стойност за гражданите, бизнеса и данъкоплатците;

1. приветства Зелената книга на Комисията и широкия процес на консултация като 
изходна точка за преразглеждане на директивите за обществените поръчки при 
спазване на разпоредбите на Договора от Лисабон и съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и в съответствие с преразгледаните правила относно държавните
помощи;

2. посочва, че правилата относно обществените поръчки са станали извънредно 
сложни и прекалено подробни, което води до скъпи и тежки административни 
процедури; препоръчва опростяване, доколкото е възможно, с изясняване, където е 
необходимо; посочва, че увеличеното използване на информационните технологии 
ще играе също така важна роля при намаляване на администрацията и разходите и 
че следователно европейските инициативи в областта на електронните обществени 
поръчки следва да бъдат приведени в съответствие с реформата на правилата 



PR\872118BG.doc 5/11 PE467.024v03-00

BG

относно обществените поръчки.

Първа задача: подобряване на правната яснота

3. изисква изясняване на обхвата на директивите; припомня, че основната цел на 
обществените поръчки е покупката на стоки, дейности и услуги от страна на 
публичните органи с цел задоволяване на нуждите на техните граждани; посочва, че 
за възлагащия орган трябва да е налице пряка полза, за да може процедурата да бъде 
определена като обществена поръчка;

4. призовава за изясняване на определенията в директивите – например определението
на „публичноправен субект“ – в съответствие със съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз;

5. припомня своята резолюция от май 2010 г. относно развитието в областта на 
обществените поръчки, в която се взема под внимание съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз и се застъпва становището, че публично-публичното 
партньорство не подлежи на правилата относно обществените поръчки, ако са  
изпълнени следните критерии: целта на партньорството е изпълнение на 
задължение за обществена услуга, което засяга всички засегнати местни органи и 
задължението се извършва единствено от заинтересованите публични органи, т.е. 
без участие на частни лица или предприятия; подчертава, че това пояснение следва
да бъде кодифицирано в директивите за обществените поръчки;

6. подчертава изключването на концесиите за услуги от обхвата на правилата на ЕС 
относно обществените поръчки; отбелязва намерението на Комисията да предложи 
отделно законодателство относно концесиите за услуги; счита, че това следва да 
бъде разгледано в преразглеждането на директивите единствено с цел да се избегне
по-нататъшна фрагментация на законодателството;

7. подчертава, че настоящата класификация на А- и Б-услуги следва да бъде запазена, 
доколкото „по-леките“ разпоредби за Б-услугите имат своето оправдание в 
характеристиките им като услуги, извършвани основно на местно или регионално 
равнище;

8. изисква Комисията да преразгледа възможно най-скоро Директивата за 
производствата по обжалване и да я приведе в съответствие с преразгледаните 
директиви за обществените поръчки;

Втора задача: развитие на пълен потенциал – най-добро съотношение между 
качество и цена

9. счита, че за да се развие пълният потенциал на обществените поръчки, критерият за 
най-ниската цена следва да бъде премахнат и че по принцип следва да има само 
една възможност за възлагане на поръчки: следва да бъде избрана икономически 
най-изгодната оферта, включително разходите за целия жизнен цикъл на 
съответните стоки, услуги или работи;

10. подчертава факта, че това дали един продукт или услуга е произведен или не по 
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устойчив начин правилно се счита за характеристика на продукта, която може да 
бъде използвана като критерий за сравнение с продукти или услуги, които не са 
били произведени по устойчив начин; посочва, че трябва да бъде изяснен обхватът 
за включване на изисквания относно производствения процес в техническите 
спецификации за всички видове поръчки; посочва делото Wienstrom, което се е 
превърнало в класическия пример за това как и защо производствените 
характеристики могат да бъдат категоризирани като технически спецификации;

11. посочва, че повишената информираност за екологичните и климатични въздействия 
на продуктите и дейностите означава, че следва да бъде разгледана възможността 
публичните органи да предпочитат местни доставчици и да бъде проучена степента, 
до която правилата на вътрешния пазар позволяват това;

12. подчертава, че едно разширяване на правилата на ЕС за обществени поръчки в 
сферата „какво да се купува“ би представлявало значителна промяна на настоящия 
режим, която би следвало внимателно да бъде оценена; изразява съмнение, че това 
би допринесло за опростяване и модернизиране, и по-скоро се опасява, че това би 
довело до по-сложни правила с много изключения, което би било трудно за 
администриране на практика;

Трета задача: опростяване на правилата и по-гъвкави процедури

13. посочва, че директивите са твърде подробни и са станали все по-технически и 
сложни, в същото време правният риск от неспазване на тези правила се е повишил 
значително както за възлагащите органи, така и за доставчиците; отбелязва, че 
страхът от предизвикателства води до подход за избягване на риска, което задушава 
иновациите и устойчивото развитие и твърде често има за резултат избирането на 
най-ниската цена, вместо на най-доброто качество;

14. застъпва се за въвеждане на ясни и прости правила с намаляване на детайлите и по-
голямо разчитане на общите принципи на прозрачност, еднакво третиране и 
недискриминация;

15. застъпва се за разрешаването на процедурите на договаряне с предварително 
оповестяване като стандартна процедура; счита, че следва да бъдат въведени 
допълнителни гаранции срещу злоупотреби под формата на изисквания за писмена 
документация; настоятелно призовава Комисията да включи по-гъвкави разпоредби 
за рамкови споразумения в директивите;

16. отново изразява своето настояване за системно допускане на алтернативни оферти 
(или варианти), тъй като те са от решаващо значение за насърчаването и 
разпространението на иновативни решения; подчертава, че спецификациите, 
отнасящи се до изискванията за работни характеристики и функционалните 
изисквания и изричното допускане на варианти ще дадат възможност на оферентите 
да предложат иновативни решения;

17. изразява съжаление, че оферентите имат само ограничени възможности да 
отстранят пропуски в своите оферти; следователно призовава Комисията да 
доразвие позицията си относно това кои пропуски могат да бъдат отстранявани от 
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оферентите и какво допълнително адаптиране ще бъде разрешено и как ще се 
гарантират прозрачността и еднаквото третиране;

18. посочва, че възлагащите органи следва да имат възможността да се възползват от 
предишен опит с оферент въз основа на официален доклад за оценка; препоръчва 
определянето на пределен срок за изключвания, което следва да гарантира 
прозрачност и обективност;

19. критикува неспоменаването в Зелената книга на недостатъците, липсата на опит и 
познания относно обществените поръчки; подчертава значението на насърчаването
на професионализма както от страна на възлагащите органи, така и от страна на 
операторите на пазара; препоръчва създаването на мрежа от центрове за високи 
постижения съгласно съществуващите национални рамки;

Четвърта задача: подобряване на достъпа за МСП

20. подчертава, че за МСП лесният достъп до обществени поръчки е от решаващо 
значение за запазване на заетостта и устойчивото развитие; подчертава, че 
опростяването на процедурите ще улесни достъпа за МСП и ще им даде възможност 
да участват на по-равнопоставена и справедлива основа;

21. изисква Комисията да повиши информираността относно значението на разделянето 
на договорите на лотове и да обмисли прилагането на принципа „прилагай или 
обяснявай“, според който правилата относно въпроси като разделянето на лотове 
трябва да се спазват или да се обясни защо не се спазват;

22. предлага разрешаването на подаването на клетвени декларации, където е възможно, 
и оригинални документи да се изискват единствено от одобрените кандидати или 
успешния оферент; изисква Комисията да поощрява възможността за „паспорт за 
обществени поръчки“, за предпочитане под формата на стандартизиран електронен
регистър на национално равнище; тъй като такъв паспорт ще показва, че операторът 
притежава необходимите декларации и документация; счита, че това ще спести 
значително време и разноски; 

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През тази година правилата на ЕС относно обществените поръчки отбелязват юбилей:
преди четиридесет години, на 26.7.1971 г., за първи път влезе в сила Директива 
71/305/ЕИО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство. Това събитие рядко се споменава, също така и Зелената книга 
относно „Модернизирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки“
се позовава на тази директива един-единствен път. При това 40-годишният юбилей 
предлага възможност да се направи преглед и анализ на успехите и неуспехите на 
политиката на ЕС в областта на обществените поръчки.

За успехите: Правила на ЕС относно обществените поръчки са допринесли в 
значителна степен за по-голяма прозрачност при възлагане на обществени поръчки и за 
борба срещу корупцията и непотизма, те са станали повод за професионализиране на 
възложителите на обществени поръчки и са допринесли също така за понижаване на 
цените – действително още тук се вижда и обратната страна, много изследвания и 
становища със съжаление отбелязват, че ниските цени са били за сметка на качеството 
и иновациите и че не се е обръщало достатъчно внимание на устойчивостта на 
продуктите и услугите, т.е. разходите за целия им жизнен цикъл.

За сметка на това, други разходи са се повишили, чрез едностранното подчертаване на 
правните въпроси разходите по сделките са се повишили и за външно консултиране е 
трябвало да се плаща повече. Тенденцията при правна несигурност институциите от 
публичния сектор да залагат на бюрократични процедури непреднамерено се е 
засилила и е довела до избягване на рискове и в случай на колебание, до избор на най-
евтиния продукт/услуга, вместо на най-иновационния или най-общо казано, на най-
добрия. Това развитие е особено проблематично във време на икономическа криза и 
недостатъчни публични средства.

Следователно намерението на Комисията да опрости правилата на ЕС относно 
обществените поръчки и да ги направи по-гъвкави с едно преразглеждане следва да 
бъде приветствано. От представената Зелена книга обаче може да се направи изводът, 
че са налице противоречия. От една страна, обхватът и задълбочеността на детайлите
на 114-те въпроса оставят впечатление за микрорегулиране на обществените поръчки, 
от друга страна, някои от въпросите, съответно направените предложения, са 
противоречиви, например квотите или задължителните цели при осигуряването на 
поръчки могат да бъдат пречка за постигане на обявената цел за опростяване и 
създаване на повече правна сигурност и да допринесат в отрицателен смисъл за по-
нататъшно бюрократизиране и узаконяване.

Докладчикът защитава позицията, че едно преразглеждане на директивите за
обществените поръчки следва да изхожда от факта, че правилата на ЕС относно
обществените поръчки са станали стандартна практика в Европа: ако в началото бяха 
необходими строго формализирани процедури, за да се изгради известен 
професионализъм в практиката на възлагане на обществени поръчки и институциите, 
заети с обществените поръчки трябваше да свикнат с принципите на прозрачност, 
недискриминация и конкуренция, то понастоящем това е стандартна практика. Сега
става въпрос за повторно опростяване на правилата относно обществените поръчки и 
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до свеждането им до тяхното фактическо естество, а именно гарантиране на
прозрачност, недискриминация и конкуренция.

Правна яснота и правна сигурност
Естествено това преразглеждане следва да се извърши внимателно, доказаната 
практика не следва да се поставя под въпрос – към това спада например разделянето на 
две директиви, съответно делението на доставки, строителство и услуги, но също така и 
делението на А-услуги и Б-услуги. Специалните правила относно Б-услугите се 
мотивират с предимно местното естество на тези услуги. Действително съществуват 
неясноти относно някои финансови услуги, и възлагането на услуги за спешна помощ
също така би следвало да бъде по-ясно регулирано.

Освен това съществуват многобройни правни неясноти, които в миналото многократно 
са водили до оплаквания или съдебни процеси. Обществените поръчки са 
характеризират с особено висок „материален интерес при обжалване“ и 
преразглеждането би следвало да допринесе също така за премахване на тази „култура
на обжалване“ и за повече правна сигурност – единствено по този начин по-добре и по-
лесно може да бъде използван потенциалът на обществените поръчки за иновативно и 
устойчиво развитие на икономиката, който има голямо значение тъкмо във времена на 
икономическа криза и високо държавно задлъжняване.

Следователно в приложното поле на директивата следва да бъде уточнено, че става 
дума за регулиране на обществените дейности по закупуване, които съгласно 
неотдавнашните решения на Съда на ЕС трябва да донесат непосредствена 
икономическа полза на публичния доставчик; съгласно определението на Съда на ЕС 
публично-частното партньорство не подлежи на правилата относно обществените 
поръчки и в обхвата на директивите за обществените поръчки не попадат също така 
концесиите за услуги. В случай че Комисията представи отделно регулиране на 
концесиите за услуги, съгласно неотдавнашните решения на Съда на ЕС то трябва да 
бъде ограничено до най-необходимото, приложното поле трябва да бъде определено в 
съответствие с директивата за услугите и парламентарното му разглеждане трябва да 
бъде паралелно с преразглеждането на директивите за обществените поръчки с цел 
предотвратяване на по-нататъшно правно разпокъсване и гарантиране на 
последователността. В тази рамка по-късно би трябвало да бъде изяснена също така 
необходимата правна сигурност за публично-частните партньорства.

Иновации и устойчиви дейности по закупуване
Докладчикът изрично приветства усилията на Европейската комисия обществените 
поръчки да бъдат по-добре поставени в услуга на общи обществени цели, посочва 
въпреки това, че най-голямата пречка е в самите директиви за обществените поръчки.
Докато в директивите критерият за най-евтината оферта има същото значение, както 
икономически най-изгодната оферта, промените в тази област ще бъдат незначителни 
предвид големите икономически проблеми на обществените доставчици. Тук може да 
се постигне промяна единствено ако икономически най-изгодната оферта се превърне в 
правило (например според принципа „прилагай или обяснявай“) и критериите за 
определяне на тази оферта могат по-добре да бъдат операционализирани.
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Следователно обществените поръчки следва да се възлагат съгласно критерия за 
икономически най-изгодната оферта при включване на общите разходи за жизнения 
цикъл на доставките, строителството и услугите, при което Комисията изрично се 
приканва да изработи методология за определяне на разходите за жизнения цикъл, 
която излиза извън рамките на досега едностранно насочената към енергийната 
ефективност методология и включва в себе си всички въпроси на устойчивостта.

По-нататък би трябвало да се уточни, че критериите за устойчиво и етично отговорно 
производство могат да бъдат възприети в техническите спецификации, за това не 
съществуват юридически причини за отказ, тъкмо напротив, решението на Съда на ЕС 
по делото Wienstrom1 е разяснило, че при устойчиви дейности по закупуване именно 
производственият процес има решаващо значение.

Едно преразглеждане би следвало също така да разясни въпроси, при които 
едностранното тълкуване на правилата относно обществените поръчки може да се 
окаже в конфликт с общите обществени цели както на европейските договори, така и на 
стратегията „Европа 2000“. Например би трябвало да се провери доколко 
възложителите на обществени поръчки (напр. болниците) могат да се обръщат и към 
регионални продукти при закупуването на хранителни продукти, за да се избегне 
ненужното натоварване на околната среда.

Опростяване и повече гъвкавост 
Опростяването на правилата на ЕС относно обществените поръчки и подобряването на 
достъпа до гъвкави инструменти ще допринесе за насърчаване на устойчиви и 
иновативни дейности по закупуване. За тази цел докладчикът предлага различни 
възможности като системно наблюдение на пазара, по-добро използване на 
процедурата на договаряне с предварително оповестяване и други придружаващи 
мерки за увеличаване на прозрачността или цялостното разрешаване на варианти за 
оферти, по-специално по отношение на оферти, съдържащи аспекта на устойчивото 
развитие. За постигане на ориентирани към опазване на околната среда и иновации
резултати от дейности по закупуване по-подходяща е възможността за позоваване на 
изискванията за работни характеристики и функционални изисквания, отколкото на 
подробни технически спецификации. Също така и адаптирането, съответно
коригирането на грешки в обявлението трябва да бъде опростено – естествено със 
съответните гаранции за сигурност, за да се обезпечат прозрачността и контролът на 
процедурата.

Освен това в рамките на преразглеждането трябва да се проведе дискусия относно 
адаптирането на праговете, това сочат много становища, дискусиите по този въпрос са 
също така наистина много спорни и със сигурност би имало смисъл от организиране на 
допълнително изслушване.

Докладчикът също така посочва, че правната страна на процеса на възлагане на 
обществени поръчки не бива да се надценява, Комисията трябва също да предложи 
повече подкрепа на практическата страна, например при организацията на обмен на 
                                               
1 ECJ, Дело C-448/01, EVN AG и Wienstrom GmbH/Република Австрия, 4 декември 2003 г., European 
Court Reports (2003) I-14527.
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опит или развитието на доказани процедури и методи и в помощ на обучителни 
програми в държавите-членки. Тези обучения би следвало освен това да бъдат насочени 
не само към местните купувачи, а да включват също така и инициатори на политики и 
други участници, по-специално неправителствени организации, които предоставят 
социални услуги. Тук би могло също така да се спечели и от френския опит, защото 
понастоящем този модел се изпробва във Франция.

Достъп за малките и средни предприятия (МСП)
Докладчикът вече е посочил значението на този въпрос в доклада си от миналата 
година относно развитието в областта на обществените поръчки и е препоръчал 
различни инструменти за по-добър достъп за МСП. Достъпът за МСП до обществени 
поръчки се натъква на многобройни пречки, също така може още да се желае от 
прилагането на „Small Business Act“ в много държави-членки.

Затова докладчикът предлага мерки, които ще намалят, от една страна, разходите по 
сделки за МСП, като принципа „само веднъж “, според който в края на процедурата по
възлагане на обществени поръчки единствено успешните оференти трябва да 
представят оригинални документи, съответно изработването на стандартизиран 
„паспорт за обществени поръчки“ под формата на електронен регистър, в които се 
съхраняват съответните сертификати – подобни системи съществуват вече в някои 
държави-членки.
От друга страна, делението на позиции би следвало по-силно да се насърчава и изисква;
тук би могла да се приложи процедурата „прилагай или обяснявай“ и да се осигури по-
добра прозрачност.
Други мерки в подкрепа на МСП са: ориентирането към икономически най-изгодната 
оферта, по-добро разрешаване на варианти за оферти, засилено прилагане на 
процедурата по договаряне и най-общо казано, опростяване и повече гъвкавост на 
правилата относно обществените поръчки.

Електронни обществени поръчки
Планът за действие за по-масово използване на електронните обществени поръчки за 
съжаление не изпълни своята цел: 50 % от обществени поръчки през 2010 г. да се 
възлагат чрез електронна процедура. Средните стойности възлизат едва на 5 %. Само 
няколко държави като Португалия успяха в това отношение. Затова докладчикът 
приветства Зелената книга за електронните обществени поръчки и приканва 
Европейската комисия да поеме по-голяма политическа отговорност в тази област и да 
интегрира необходимите правила в преразглеждането на директивите за обществените 
поръчки с цел да се насърчат електронните обществени поръчки в рамките на ЕС.


