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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно обществените поръчки
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0896),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 53, параграф 1, член 62 и член 114 
от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0006/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на Общините на 
Обединеното Кралство и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на протокол №2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, 
деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на 
субсидиарност,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от хх хх 
20121,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от хх хх 20122,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по международна търговия , комисията 
по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 
комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, както и на 
комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и едновременно с това за 
гарантиране на най-ефективното 
използване на публичните средства. За 
тази цел текущите правила за 
възлагане на обществени поръчки 
съгласно Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 година относно 
координиране на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги, и 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки трябва да се 
ревизират и модернизират, за да 
могат възложителите по-добре да 
използват инструмента на 
обществените поръчки в служба на 
устойчивото развитие и други общи 
социални цели, за да се повиши по 
този начин ефективността на 
публичните разходи, гарантирайки 
най-добри резултати по отношение 
на съотношението „цена-
предимства” и да се улесни по-
специално участието на малките и 
средните предприятия в обществените 
поръчки. Налице е също така 
необходимост от  опростяване на 
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правилата на Съюза относно 
обществените поръчки, в частност 
по отношение на установения начин 
за постигане на целите за 
устойчивост, които би трябвало да 
бъдат включени в политиката по 
отношение на обществените 
поръчки и изясняване на основните 
понятия за осигуряване на по-голяма 
правна сигурност и за включване на 
определени аспекти на съотносимата 
утвърдена практика на Съда на 
Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Свързано с членове 40, 54, 55, 56, 66, 67 и 69: Ролята на обществените поръчки трябва 
да бъде подчертана, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020”, в т.ч. 
социалните цели и целите за устойчиво развитие. Опростяването на директивата 
трябва да вземе предвид методите за включване на социалните цели и целите за 
устойчиво развитие в политиката относно обществените поръчки.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По силата на член 11 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
изискванията за защита на околната 
среда трябва да бъдат включени в 
определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, по-
специално за да се насърчи устойчивото 
развитие. Настоящата директива 
разяснява по какъв начин възлагащите 
органи могат да допринесат за 
защитата на околната среда и 
насърчаването на устойчивото развитие, 
като същевременно осигурят най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

(5) По силата на членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз изискванията за 
защита на околната среда и понятието 
социално устойчив процес на 
производство трябва да бъдат 
включени в определянето и 
изпълнението на политиките и 
действията на Съюза, по-специално за 
да се насърчи устойчивото развитие и за 
да се гарантира по цялата верига на 
снабдяване зачитането на 
общественото здраве и сигурност, 
както и социалноосигурителните  
норми и националното и 
европейското законодателство в 
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областта на труда. Настоящата 
директива разяснява по какъв начин 
възлагащите органи би трябвало да 
допринесат за защитата на околната 
среда и насърчаването на устойчивото 
развитие и могат да използват 
дискреционното право, с което са 
натоварени, за да изберат технически 
спецификации и критерии за 
възлагане, имащи за цел постигането 
на социално устойчиво възлагане на 
обществените поръчки, като 
същевременно осигурят връзка с 
предмета на обществената поръчка, 
както и най-добро съотношение 
качество-цена за своите поръчки.

Or. fr

Обосновка

Съображението е изменено съгласно изменението в член 2, параграф 23.

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Техническите спецификации, 
критериите за възлагане и условията 
за изпълнение на поръчките имат 
отделна роля в процеса на възлагане 
на обществените поръчки, но по 
същество тези спецификации и 
критерии са сходни. Посредством 
техническите спецификации 
възлагащите органи определят 
изискваните качества за участие в 
обществената поръчка. 
Възможността за отговаряне на 
техническите спецификации е 
необходимо условие, за да се получи 
статут на кандидат за изпълнението 
на дадена поръчка, като се вземат под 
внимание единствено работата, 
доставките и услугите, които 
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отговарят на въпросните 
спецификации. Освен това, 
критериите за възлагане позволяват 
на възлагащите органи да сравнят 
предимствата на различните 
комбинации от критерии. Всяка 
оферта би трябвало да бъде оценена 
спрямо всеки един от критериите, но 
възможността да се отговори на 
всички критерии за възлагане не е 
необходимо условие, за да се получи 
статут на кандидат за изпълнение на 
поръчката. Най-сетне, условията за 
изпълнение на поръчката би трябвало 
да бъдат включени в поръчката, за да 
се укаже начина, по който тя трябва 
да бъде изпълнена. 

Or. fr

Обосновка

Съображението е изменено съгласно измененията на членове 40, 66 и 70.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за 
нерегламентирано влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата, могат да 
доведат до нарушения на основните 
принципи на правото на Съюза и до 
сериозни изкривявания на 
конкуренцията. Следователно 
икономическите оператори трябва да 
бъдат задължени да подадат клетвена 
декларация, че не участват в подобни 
неправомерни действия, и да бъдат 
изключени, ако тази декларация се 

(7) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за 
нерегламентирано влияние върху 
процеса на взимане на решения или 
сключване на споразумения с други 
кандидати с цел манипулиране на 
резултата от процедурата, както и 
всички действия в нарушение на 
трудовите, екологичните и 
свързаните с общественото здраве  
норми могат да доведат до сериозни
нарушения на конкуренцията и на 
основните принципи на правото на 
Съюза. Следователно икономическите 
оператори трябва да бъдат задължени да 
подадат клетвена декларация, че не 
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окаже невярна. участват в подобни неправомерни 
действия, и да бъдат изключени, ако 
тази декларация се окаже невярна.

Or. fr

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 
1994 година относно сключването от 
името на Европейската общност, що се 
отнася до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986—
1994 г.), Съветът одобри по-специално 
Споразумението за обществените 
поръчки на Световната търговска 
организация (наричано по-долу 
„Споразумението“). Целта на 
споразумението е да установи
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на
обществените поръчки с оглед 
постигане на либерализация и 
разширяване на световната търговия. 
За поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

(8) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 
1994 година относно сключването от 
името на Европейската общност, що се 
отнася до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986—
1994 г.), Съветът одобри по-специално 
Споразумението за обществените 
поръчки на Световната търговска 
организация (наричано по-долу 
„Споразумението“). В тази 
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на 
обществените поръчки държавите 
членки би трябвало да се стремят 
към по-голяма равнопоставеност 
между предприятията на Съюза и 
предприятията от трети държави в 
рамките на вътрешния пазар, с оглед 
улесняването на интеграцията на 
малките и средните предприятия 
(МСП) и стимулирането на 
заетостта и иновациите в рамките 
на Съюза. За поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по 
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.
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Or. fr

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Освен това Съюзът има нужда 
от ефективен инструмент, от една 
страна, за да поощрява спазването на 
принципа на реципрочност по 
отношение на трети държави, които 
не предоставят еквивалентен достъп 
за европейските икономически 
оператори, по-специално чрез оценка 
на реципрочността по същество, 
която да се извършва от Комисията, 
и от друга страна, за да гарантира 
лоялна конкуренция и равни условия в 
световен мащаб. 

Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 

(14) Налице е значителна правна 
несигурност по въпроса доколко 
сътрудничеството между публичните 
органи следва да се регламентира от 
правилата за обществените поръчки. 
Съотносимата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин сред отделните държави 
членки и дори сред възлагащите органи. 
Следователно е необходимо да се 
изясни в кои случаи сключените между 
възлагащите органи договори не са 
обект на правилата за обществените 
поръчки. Подобно изясняване трябва да 
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се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Сам по себе си фактът, че и 
двете страни по едно споразумение 
представляват възлагащи органи, не 
изключва прилагането на правилата 
за обществените поръчки. Въпреки 
това прилагането на правилата за 
обществените поръчки не трябва да 
ограничава свободата на публичните 
органи да решават как да организират 
изпълнението на своите задължения за 
осигуряване на обществени услуги. 
Поръчките, възложени на контролирани 
субекти, или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. 
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.

се води от принципите, установени в 
съотносимата съдебна практика на 
Съда. Въпреки това прилагането на 
правилата за обществените поръчки не 
трябва да ограничава свободата на 
публичните органи да решават как да 
организират изпълнението на своите 
задължения за осигуряване на 
обществени услуги. Поръчките, 
възложени на контролирани субекти, 
или сътрудничеството между 
участващите възлагащи органи за 
съвместно изпълнение на задълженията 
им за осигуряване на обществени услуги 
следователно трябва да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
посочени в настоящата директива. В 
тези условия би трябвало да се вземе 
по-специално предвид концепцията за 
социално предприятие, както е 
определена в съобщението на 
Комисията от 25 октомври 2011 г., 
озаглавено „Инициатива за 
социалното предприемачество“.
Настоящата директива трябва да има за 
цел да гарантира, че всяко 
сътрудничество между публични 
органи, за което тя не важи, не води до 
изкривяване на конкуренцията по 
отношение на частните икономически 
оператори. Също така участието на 
възлагащ орган като оферент в 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка не трябва да води до 
изкривяване на конкуренцията.

Or. fr

Обосновка

Приложение XIV, членове 56, 57, 60, 62

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Налице е повсеместна 
необходимост от допълнителна 
гъвкавост и по-специално – от по-широк 
достъп до процедура за възлагане на 
обществени поръчки с възможност за 
договаряне, както изрично е предвидено 
в Споразумението, където договарянето 
е разрешено във всички процедури. 
Освен ако не е предвидено друго в 
законодателството на въпросната 
държава членка, възлагащите органи 
следва да могат да използват свободно 
състезателната процедура с договаряне, 
предвидена в настоящата директива, в 
различни ситуации, при които 
откритите или ограничените процедури 
без договаряне вероятно не биха довели 
до задоволителни резултати от 
обществените поръчки. Тази процедура 
следва да е придружена от адекватни 
защитни механизми, осигуряващи 
съблюдаването на принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Това 
ще осигури на възлагащите органи по-
голяма свобода на действие при 
покупката на строителство, доставки и 
услуги, пригодени идеално към 
специфичните им потребности. 
Същевременно това би следвало да 
увеличи и трансграничната търговия, 
тъй като оценката сочи, че поръчките, 
възложени при процедура на договаряне 
с предварително обявяване, имат 
особено висока степен на успех що се 
отнася до подадените трансгранични 
оферти.

(15) Налице е повсеместна 
необходимост от допълнителна 
гъвкавост и по-специално – от по-широк 
достъп до процедура за възлагане на 
обществени поръчки с възможност за 
договаряне, както изрично е предвидено 
в Споразумението, където договарянето 
е разрешено във всички процедури. 
Възлагащите органи следва да могат да 
използват свободно състезателната 
процедура с договаряне, предвидена в 
настоящата директива, в различни 
ситуации, при които откритите или 
ограничените процедури без договаряне 
вероятно не биха довели до 
задоволителни резултати от 
обществените поръчки. Тази процедура 
следва да е придружена от адекватни 
защитни механизми, осигуряващи 
съблюдаването на принципите на 
равнопоставеност и прозрачност. Това 
ще осигури на възлагащите органи по-
голяма свобода на действие при 
покупката на строителство, доставки и 
услуги, пригодени идеално към 
специфичните им потребности. 
Същевременно това би следвало да 
увеличи и трансграничната търговия, 
тъй като оценката сочи, че поръчките, 
възложени при процедура на договаряне 
с предварително обявяване, имат 
особено висока степен на успех що се 
отнася до подадените трансгранични 
оферти.

Or. fr

Обосновка

Членове 24 и 27 и член 66, пар. 1.
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Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По същите причини възлагащите 
органи следва свободно да могат да 
използват състезателния диалог. 
Използването на тази процедура 
значително се увеличи по отношение на 
стойността на поръчките през 
последните години. Тя се оказа полезна
в случаите, в които възлагащите органи 
не са в състояние да дефинират 
средствата за задоволяване на своите 
потребности или за преценяване на това, 
какво предлага пазарът като технически, 
финансови или правни решения. Такава 
ситуация може да възникне особено 
при новаторски проекти, при 
изпълнение на мащабни интегрирани 
проекти по транспортната 
инфраструктура, големи компютърни 
мрежи или проекти, включващи 
сложно и структурирано 
финансиране.

(16) В случай на новаторски проекти, 
в т.ч. социални иновации или 
проекти, включващи сложно и 
структурирано финансиране, 
възлагащите органи следва свободно да 
могат да използват състезателния 
диалог Въпреки че използването на тази 
процедура значително се е увеличило по 
отношение на стойността на поръчките 
през последните години, 
продължителността на времето за 
възлагане разкри ограничената полза 
от прибягването до състезателния 
диалог в случаите, в които възлагащите 
органи не са в състояние да дефинират 
средствата за задоволяване на своите 
потребности или за преценяване на това, 
какво предлага пазарът като технически, 
финансови или правни решения по 
времето на тази процедура.

Or. fr

Обосновка

член 28

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 

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

обмен на информация в процедурите за 
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Въпреки това, 
минималните срокове, прилагани 
спрямо процедурите по възлагане в 
Директива 2004/18/ЕО би трябвало да 
останат непроменени, за да бъдат 
гарантирани съобразени крайни 
срокове за подаване на оферти. Освен 
това електронните средства за 
информация и комуникации, 
притежаващи подходящи функционални 
възможности, могат да позволят на 
възлагащите органи да предотвратяват, 
откриват и коригират , които възникват 
по време на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. fr

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Освен това непрекъснато се 
разработват нови електронни техники за 
покупка – например електронните 
каталози. Те помагат за увеличаването 
на конкуренцията и рационализирането 
на обществените поръчки особено по 
отношение на икономията на време и 
пари. Въпреки това следва да се въведат 
определени правила, за да се гарантира, 
че използването на новите техники 
отговаря на правилата на настоящата 
директива и на принципите на 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация и прозрачност. По-
конкретно, когато състезателна 
процедура е подновена по силата на 
рамково споразумение или когато се 
използва динамична система за покупки 
и се осигуряват достатъчно гаранции за 

(23) Освен това непрекъснато се 
разработват нови електронни техники за 
покупка – например електронните 
каталози. Те помагат за увеличаването 
на конкуренцията и рационализирането 
на обществените поръчки особено по 
отношение на икономията на време и 
пари. Въпреки това следва да се въведат 
определени правила, за да се гарантира, 
че използването на новите техники 
отговаря на правилата на настоящата 
директива и на принципите на 
равнопоставеност, липса на 
дискриминация и прозрачност. Още 
повече, че така обработените данни 
би трябвало да са обработени при 
спазване на националните и 
европейските разпоредби относно 
защитата на личните данни. По-
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проследимостта, равнопоставеността и 
предсказуемостта, възлагащите органи 
трябва да имат право да генерират 
оферти по отношение на конкретни 
покупки въз основа на предварително 
изпратени електронни каталози. 
Съгласно изискванията на правилата за 
електронните средства за комуникация 
възлагащите органи трябва да избягват 
необосновани препятствия пред достъпа 
на икономическите оператори до 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, в които офертите 
се представят под формата на 
електронни каталози и които гарантират 
спазването на общите принципи на 
липса на дискриминация и 
равнопоставеност.

конкретно, когато състезателна 
процедура е подновена по силата на 
рамково споразумение или когато се 
използва динамична система за покупки 
и се осигуряват достатъчно гаранции за 
проследимостта, равнопоставеността и 
предсказуемостта, възлагащите органи 
трябва да имат право да генерират 
оферти по отношение на конкретни 
покупки въз основа на предварително 
изпратени електронни каталози. 
Съгласно изискванията на правилата за 
електронните средства за комуникация 
възлагащите органи трябва да избягват 
необосновани препятствия пред достъпа 
на икономическите оператори до 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, в които офертите 
се представят под формата на 
електронни каталози и които гарантират 
спазването на общите принципи на 
липса на дискриминация и 
равнопоставеност.

Or. fr

Обосновка

Чл. 34

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават 
конкуренцията в сферата на 
обществените поръчки. За тази цел 
трябва да бъде възможно подаването 
на оферти, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
за да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция. В този смисъл 
техническите спецификации трябва да 

(27) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да позволяват постигането 
на целите за устойчивост и 
конкуренция в сферата на обществените 
поръчки. За тази цел офертите, които 
отразяват разнообразието от технически 
решения, би трябвало да бъдат 
определени въз основа на постижения, 
свързани с характеристиките на 
жизнения цикъл и на процеса на 
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се изготвят по начин, избягващ 
изкуственото ограничаване на 
конкуренцията с изисквания, които 
облагодетелстват конкретен 
икономически оператор чрез копиране 
на основни характеристики на 
стоките, услугите или 
строителството, обичайно 
предлагани от него. Изготвянето на 
техническите спецификации по 
отношение на функционалните 
изисквания и изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
Европейски стандарт или – при липса на 
такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат от 
възлагащите органи. За да се 
демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на свидетелства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи свидетелства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове. 

социално устойчивия процес на 
производство на работата, 
доставките и услугите, за да се 
гарантира равенство между 
функционалните и устойчивите цели 
и да се постигне необходимото ниво на 
конкуренция.  В този смисъл 
техническите спецификации би 
трябвало да бъдат изготвяни и 
прилагани в съответствие с 
принципите на прозрачност, 
недискриминация и равни 
възможности. Тези принципи не би 
трябвало единствено да защитават 
интересите на оферентите, но и 
ефективната конкуренция, 
позволяваща по-ефикасно 
изразходване на обществените 
средства, с насоченост към 
обществените поръчки, които 
предоставят най-доброто 
съотношение „разходи-предимства”.
Изготвянето на техническите 
спецификации по отношение на 
функционалните изисквания и 
изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
Европейски стандарт или – при липса на 
такъв – национален стандарт, офертите 
с характеристики, равностойни на тези 
стандарти, трябва да се разглеждат от 
възлагащите органи. За да се 
демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на свидетелства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи свидетелства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове. 
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Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозно 
препятствие за тяхното участие в 
обществени поръчки представляват 
административните затруднения, 
произтичащи от необходимостта да 
представят значителен брой 
сертификати или други документи, 
свързани с критериите за изключване и 
подбор. Ограничаването на такива 
изисквания – например с клетвени 
декларации – може да доведе до 
значително опростяване в полза както 
на възлагащите органи, така и на 
икономическите оператори. От 
оферента, на когото бъде решено да се 
възложи поръчката, обаче трябва да се 
изиска да представи съответните 
свидетелства и възлагащите органи не 
трябва да сключват договори с 
оференти, които не успеят да го 
направят. По-нататъшно опростяване 
може да се постигне със 
стандартизирани документи като 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки, които следва да се признават 
от всички възлагащи органи и широко 
да се популяризират сред 
икономическите оператори особено 
сред МСП, за които те могат 
съществено да облекчат 
административната тежест.

(32) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозно 
препятствие за тяхното участие в 
обществени поръчки представляват 
административните затруднения, 
произтичащи от необходимостта да 
представят значителен брой 
сертификати или други документи, 
свързани с критериите за изключване и 
подбор. Ограничаването на такива 
изисквания – например с клетвени 
декларации, включително декларации, 
доказващи спазването на правилата и 
нормите в областта на здравето и 
обществената сигурност, както и на 
социалната закрила и трудовите 
норми – може да доведе до значително 
опростяване в полза както на 
възлагащите органи, така и на 
икономическите оператори. От 
оферента, на когото бъде решено да се 
възложи поръчката, обаче трябва да се 
изиска да представи съответните 
свидетелства във връзка с веригата на 
снабдяване и възлагащите органи не 
трябва да сключват договори с 
оференти, които не успеят да го 
направят. По-нататъшно опростяване 
може да се постигне със 
стандартизирани документи като 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки, които следва да се признават 
от всички възлагащи органи и широко 
да се популяризират сред 
икономическите оператори особено 
сред МСП, за които те могат 
съществено да облекчат 
административната тежест.
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Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност. 
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, като 
същевременно се гарантира, че 
възлагащите органи изискват 
висококачествено строителство, 
доставки и услуги, които оптимално 
отговарят на техните потребности, и 
които включват фактори, свързани с 
критериите за социално устойчивия 
производствен процес, като се 
включват също така лица в 
неравностойно положение. В резултат 
на това възлагащите органи трябва да 
приемат като критерий за възлагане 
„икономически най-изгодната оферта“, 
като се има предвид, че те би трябвало 
да се позовават на адекватни стандарти 
за качество чрез технически 
спецификации или условия за 
изпълнение на поръчката.

Or. fr

Обосновка

Членове 40 и 66.

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
изисквания за екологични, социални и 

(39) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид значителните 
различия между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
изисквания за екологични, социални и 
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иновативни обществени поръчки.
Законодателството на Съюза вече е 
въвело задължителни изисквания за 
обществените поръчки за постигане на 
определени цели в секторите на пътните 
превозни средства (Директива 
2009/33/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства) и офис оборудването
(Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 година относно 
програма на Общността за етикетиране 
на енергийната ефективност на офис 
оборудване). Освен това бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за
оценката на разходите за целия жизнен
цикъл. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — да се остави на 
законодателството в конкретните 
сектори да установява задължителни 
цели като функция от конкретните 
политики и преобладаващите условия в 
съответния сектор и да се насърчи 
разработването и използването на 
модели за оценка на разходите за целия 
жизнен, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж.

иновативни обществени поръчки.
Законодателството на Съюза вече е 
въвело задължителни изисквания за 
обществените поръчки за постигане на 
определени цели в секторите на пътните 
превозни средства (Директива 
2009/33/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 година за 
насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства) и офис оборудването
(Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 година относно 
програма на Общността за етикетиране 
на енергийната ефективност на офис 
оборудване). Освен това бе постигнат 
значителен напредък по отношение на 
определението на общи методологии за 
разходите за жизнения цикъл и за 
социално устойчив производствен 
процес. Следователно изглежда 
целесъобразно да се запази утвърдения 
модел — да се остави на 
законодателството в конкретните 
сектори да установява задължителни 
цели като функция от конкретните 
политики и преобладаващите условия в 
съответния сектор и да се насърчи 
разработването и използването на 
модели за разходите за жизнения цикъл
и социално устойчив производствен 
процес, което допълнително ще 
подчертае ролята на обществените 
поръчки в подкрепа на устойчивия 
растеж. Секторното законодателство 
следва също така да включва 
технически спецификации и 
критерии за възлагане, целящи да 
отчитат ползите от социалната и 
екологичната устойчивост, когато 
те не могат да се остойностяват, 
като същевременно се предоставя 
връзка с предмета на поръчката и се 
приемат принципите за прозрачност, 
недискриминация и равни 
възможности.
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Обосновка
Вж. член 2, параграф 22б (нов), член 40 и приложение VIII.

Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Тези мерки в конкретните сектори
следва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възлагащите органи да 
преследват целите на стратегията
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Поради това следва да бъде 
пояснено, че възлагащите органи следва
да определят икономически най-
изгодната оферта, използвайки подход, 
основаващ се на отчитането на 
жизнения цикъл и устойчивия 
производствен процес, в 
съответствие с членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които се позовават 
на предварителните условия за 
социална закрила и опазване на 
околната среда, които трябва да се 
взимат предвид в определянето и 
изпълнението на политиките на 
Съюза. Понятието за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
включва всички разходи в рамките на 
целия жизнен цикъл на строителството, 
доставките или услугите, както техните 
вътрешни разходи (като тези за 
разработка, производство, експлоатация, 
поддръжка и депониране в края на 
жизнения цикъл), така и техните 
външни разходи, стига те да могат да се 
остойностяват и следят. Общи 
методологии трябва да се разработят на 
ниво Съюз за изчисляване на разходите 
за целия жизнен цикъл за определени 
категории доставки или услуги; когато 
такава методология бъде разработена, 
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нейното използване трябва да стане 
задължително.

Or. fr

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват определен 
производствен процес, определен 
начин за предоставяне на услугите 
или определен процес за всеки от 
другите етапи от жизнения цикъл на
продукт или услуга, при условие че те
са свързани с предмета на обществената 
поръчка. За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват в критерия за възлагане на 
„икономически най-изгодна оферта“
изисквания, които са свързани с 
работните условия на лицата, участващи 
пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат 
единствено опазване на здравето на 
персонала, участващ в 
производствения процес, или да 
подпомагат социалната интеграция 
на хора в неравностойно социално 
положение или членове на уязвими 
групи сред лицата, ангажирани с 
изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възлагащите органи трябва да 
имат право да посочват
характеристиките на жизнения цикъл 
на социално устойчивия 
производствен процес, при условие че
тези характеристики или този 
процес са свързани с предмета на 
обществената поръчка. Техническите 
спецификации и критериите за
възлагане следва да се тълкуват 
широко.  Следователно техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане могат да се позовават на 
жизнения цикъл и на социално 
устойчивия производствен процес, 
включително и на социалните и 
екологичните аспекти на 
производствения процес или на 
предоставянето на продукти или 
услуги. Възлагащите органи могат 
също така да използват 
техническите спецификации или 
критериите за възлагане, за да сведат 
до минимум вредните социални или 
екологични въздействия или за да 
оптимизират положителните 
социални или екологични въздействия. 
За по-добро интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки 
на възложителите може да бъде 
позволено да включват в техническите 
спецификации и в критериите за 
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непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се
прилагат в съответствие с 
Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 година относно 
командироването на работници в
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

възлагане изисквания, които са свързани 
с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Те следва да 
се в рамките на предоставянето на 
услуги и по начин, който не води до 
пряка или косвена дискриминация на 
икономически оператори от  други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като технически 
спецификации и критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството и на социалната 
устойчивост на изпълнението й и в 
резултат на това – на определянето на 
офертата, която предоставя най-добър 
резултат по отношение на 
съотношението „разходи-
предимства”.

Or. fr

Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 
икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи 

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

трябва да бъдат длъжни да поискат 
обяснение за заявената цена, когато 
дадена оферта значително подбива 
цените, заявени от другите оференти.
Отхвърлянето на офертата трябва да 
бъде задължително в случаите, в които 
възлагащият орган е установил, че 
необичайно ниската стойност се дължи 
на неспазване на задължителното 
законодателство на Съюза в областите 
на социалното, трудовото или 
екологичното право или на 
разпоредбите на международното 
трудово право, или пък  ако 
оферентът не може да даде 
задоволително обяснение за 
необичайно ниската стойност на 
офертата си, възлагащият орган 
следва да отхвърли офертата.

Or. fr

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Условията за изпълнение на 
поръчката са съвместими с настоящата 
директива, стига да не бъдат пряко или 
непряко дискриминационни, да бъдат 
свързани с предмета на поръчката и да 
бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за 
предварителна информация, използвано 
като покана за участие в състезателна 
процедура, или в документите за 
обществената поръчка. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 

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

животните. Например наред с 
останалото могат да се споменат 
изисквания, приложими при изпълнение 
на поръчката, свързани с обучение на 
безработни и младежи, със спазване по 
същество на основните конвенции на 
Международната организация на труда
(МОТ), дори когато подобни конвенции 
не са приети в националното 
законодателство, както и с наемане на 
по-голям брой лица в неравностойно 
положение от изисквания по 
националното законодателство.

Or. fr

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) За периода на изпълнение на 
обществената поръчка се прилагат 
законите, подзаконовите актове и 
колективните споразумения на 
национално ниво и на ниво Европейски 
съюз, които са в сила по отношение на 
условията за заетост и безопасност на 
труда, при условие че тези правила и 
тяхното прилагане са съобразени с 
правото на Съюза. В случаите от 
трансграничен характер, когато 
работници от една държава членка 
предоставят услуги в друга с оглед 
изпълнението на обществена 
поръчка, Директива 96/71/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на 
услуги23 определя минималните 
условия, които трябва да бъдат 

(44) За периода на изпълнение на 
обществената поръчка се прилагат 
законите и подзаконовите актове на 
национално ниво и на ниво Европейски 
съюз, които са в сила по отношение на 
условията за заетост и безопасност на 
труда, както и колективните 
споразумения, които се прилагат на 
територията, на която се извършва 
строителната дейност или се 
предоставят услугите или 
доставките. Неизпълнението на тези 
задължения може да се разглежда като 
сериозно нарушение на 
професионалното поведение от страна 
на съответния икономически оператор, 
което може да доведе до изключването 
му от процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.
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спазвани от приемащата държава по 
отношение на тези командировани
работници. Ако в националното право 
се съдържат разпоредби в този 
смисъл, неизпълнението на тези 
задължения може да се разглежда като 
сериозно нарушение на 
професионалното поведение от страна 
на съответния икономически оператор, 
което може да доведе до изключването 
му от процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.

Or. fr

Обосновка

Член 69

Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не засяга 
правото на публичните органи на 
всички равнища да решават дали, как 
и до каква степен желаят да 
извършват сами публичните функции. 
Публичните органи могат да 
извършват задачи от обществен 
интерес, като използват 
собствените си ресурси, без да са 
задължени да привличат външни 
икономически оператори. Те могат да 
извършват това в сътрудничество с 
други публични органи.

Or. en

Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) „жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
етапи, включително производство и 
местоположение на производството, 
транспорт, използване и поддръжка, 
през цялото съществуване на даден 
продукт или строеж или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиване на суровините или 
производство на ресурсите до 
бракуване, разчистване и приключване.

Or. en
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Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) „Характеристики на жизнения 
цикъл“ означава елементи, свързани с 
която и да е част от жизнения цикъл 
на даден продукт или строеж или 
предоставяне на услуга съгласно 
определението по точка 22 от 
настоящия член. Характеристиките 
на жизнения цикъл могат да бъдат 
невидими характеристики, които са 
вложени в даден продукт вследствие 
на решения, взети при 
производството или на други 
различни от потреблението етапи 
от жизнения цикъл на продукта, дори 
ако подобни характеристики не са 
видими от физическите 
характеристики или 
функционалните качества на 
получения в резултат продукт или 
услуга;

Or. en

Изменение 26
Предложение за директива
Член 2 – точка 22б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) „социално устойчив 
производствен процес“ означава 
производствен процес, при който при 
извършването на строителни 
дейности, услуги и доставки се 
спазват правилата за безопасни и 
здравословни условия на труд, 
социалните и трудовите закони, 
правила и стандарти, особено по 
отношение на принципа на равно 
третиране на работното място. 
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Принципът на равно третиране на 
работното място означава спазване 
на приложимите условия на наемане 
на работа, включително правилата за 
безопасни и здравословни условия на 
труд, социалните и трудовите 
закони, правила и стандарти, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителните дейности, услуги и 
доставки;

Or. en

Изменение 27
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Практическото въвеждане на 
Споразумението за обществените 
поръчки1 в законодателната рамка на 
Съюза относно обществените 
поръчки, се основава на 
предварителна оценка на правилното 
прилагане на принципа на 
реципрочност по същество при 
отварянето на пазара между Съюза и 
трети държави, подписали 
споразумението. Подобна оценка на 
реципрочността по същество се 
извършва и за трети държави, които 
не са страни по Споразумението за 
обществените поръчки и имат 
достъп до европейския пазар на 
обществени поръчки; 
____________

1 ОВ L 336, 23.12.1994 г.
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Or. en

Изменение 28
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) придобиването, разработката, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали, предназначени за
аудиовизуални медийни услуги, които 
се възлагат от оператори на 
електронни медии, или поръчки за
програмно време, които се възлагат 
на доставчици на аудиовизуални 
медийни услуги;

б) придобиването, разработката, 
продукцията или копродукцията на 
програмни материали и свързани с тях 
подготвителни услуги, предназначени 
за медийни услуги, или поръчки за
излъчване или разпространение и 
предаване;

Or. en

Изменение 29
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) финансови услуги във връзка с 
емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност;

г) финансови услуги във връзка с 
емитирането, продажбата, закупуването 
или прехвърлянето на ценни книжа или 
други финансови инструменти по 
смисъла на Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
относно услуги и операции на 
централните банки, извършвани с 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност, по-специално операциите 
по снабдяване на възлагащите органи 
с парични средства или капитали и 
услугите, предоставяни от 
централните банки;

Or. fr
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Изменение 30
Предложение за директива
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отношения между публичните органи Сътрудничество между възлагащите
органи

Or. fr

Изменение 31
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

б) основната част от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. fr

Изменение 32
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице, с 
изключение на частните участия, 
специфични за възлагащия орган,
упражняващ контрол, или за 
юридическото лице, върху което е 
упражняван контрол, в качеството 
им на публичноправни органи, и в 
съответствие с понятието за 
социално предприятие.
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Or. fr

Изменение 33
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка.

2. Параграф 1 се отнася също и за 
случаите, когато контролирано лице, 
което представлява възлагащ орган, 
възлага поръчка на своето 
контролиращо лице или на друго 
юридическо лице, контролирано от 
същия възлагащ орган, стига да няма 
частно участие в юридическото лице, на 
което се възлага обществената поръчка, 
с изключение на частните участия 
специфични за възлагащия орган, 
упражняващ контрол, или за 
юридическото лице, върху което този 
възлагащ орган упражнява контрол, в 
качеството им на публичноправни 
органи, и в съответствие с 
понятието за социално 
предприятие.…

Or. fr

Изменение 34
Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

б) основната част от дейността на това 
юридическо лице се извършва от името 
на контролиращия възлагащ орган или 
от името на други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган;

Or. fr
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Изменение 35
Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в 
контролираното юридическо лице, с 
изключение на частните участия 
специфични за възлагащите органи, 
упражняващи контрол, или за 
юридическото лице, върху което е 
упражняван контрол, в качеството 
им на публичноправни органи, и в 
съответствие с понятието за 
социално предприятие.

Or. fr

Изменение 36
Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Споразумение, сключено между два 
или повече възлагащи органа, не се 
счита за обществена поръчка по 
смисъла на член 2, параграф 6 от 
настоящата директива, когато са 
изпълнени следните условия в своята 
съвкупност:

4. Споразумение, сключено между два 
или повече възлагащи органа, не се 
счита за обществена поръчка по 
смисъла на член 2, параграф 7 от 
настоящата директива, когато са 
изпълнени следните условия в своята 
съвкупност:

a) споразумението установява реално
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи с цел съвместно
изпълнение на техните задължения за 
осигуряване на обществени услуги,
включващо взаимни права и
задължения на страните;

a) споразумението установява
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи, имащо за цел да се 
гарантира изпълнение на общо 
задължение за осигуряване на 
обществени услуги или обединяване на 
средствата, за да изпълнят 
собствените си задължения;

б) споразумението се ръководи 
единствено от съображения, свързани 
с обществения интерес;

б) споразумението не предвижда и не 
предрешава възлагането на поръчки, 
които могат да се окажат 
необходими за изпълнението на 
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задължението за осигуряване на 
обществена услуга, предвидено в 
буква);

в) участващите възлагащи органи не 
изпълняват на свободния пазар повече 
от 10 % от дейностите, изразени в 
оборот, имащи отношение към 
контекста на споразумението;

в) споразумението се сключва от 
обществени органи, без частно 
участие, с изключение на формите на
частно участие, специфични за
участващите в сътрудничеството
възлагащи органи, в качеството им на 
публичноправни органи, които имат 
мандат от държава членка за 
изпълнение на задължение за 
осигуряване на обществена услуга, в 
съответствие с понятието за 
социално предприятие.

г) споразумението не включва 
финансови трансфери между 
участващите възлагащи органи, освен 
съответстващите на 
възстановяването на действително 
извършените разходи за 
строителството, услугите или 
стоките;

д) няма частно участие в нито един 
от участващите възлагащи органи.

Or. fr

Изменение 37
Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Предвидените в параграфи 1–4 
изключения престават да действат от 
момента, в който се появи каквото и да е 
частно участие, което предизвиква 
задължението текущите поръчки да се 
отворят за конкуренция по редовните 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, освен ако не става дума за 
частни участия, специфични за 
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възлагащите органи, в рамките на 
изпълнението на тяхното 
задължение за осигуряване на 
обществена услуга, възложено от 
държава членка, в качеството им на 
публичноправни органи, следващи 
единствено съображения от 
обществен интерес или социална 
полза, без да преследват цели от друг 
характер, в съответствие с 
понятието за социално предприятие.

Or. fr

Изменение 38
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 39
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи дават 
възможност на групата от 
икономически оператори да изпълни 
всички технически, правни и 
финансови изисквания като единно 
лице, което обединява 
индивидуалните характеристики на 
съставните елементи на групата.

Or. en

Изменение 40
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) телефон в случаите и 
обстоятелствата по параграф 6;

заличава се

Or. en

Изменение 41
Предложение за директива
Член 19 – параграф 6 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) заявките за участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки могат 
да бъдат направени писмено или по 
телефона; във втория случай трябва 
да се изпрати писмено потвърждение 
преди изтичането на установения 
срок за тяхното получаване;

a) заявките за участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки могат 
да бъдат направени писмено;

Or. en
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Изменение 42
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за конфликт на интереси 
включва като минимум всяка ситуация, 
при която категориите лица по параграф 
2 имат пряк или косвен личен интерес 
от резултата от процедурата за 
възлагане на обществени поръчки, за 
който може да се предположи, че пречи 
на безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения. 

Понятието за конфликт на интереси 
включва като минимум всяка ситуация, 
при която категориите лица по параграф 
2 имат пряк или косвен споделен
интерес от резултата от процедурата за 
възлагане на обществени поръчки, за 
който може да се предположи, че пречи 
на безпристрастното и обективно 
изпълнение на техните задължения. 

Or. en

Изменение 43
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член „лични
интереси“ означава всякакви семейни,
емоционални, икономически, 
политически или други общи 
интереси с кандидатите или 
оферентите, включително конфликт на 
професионални интереси.

За целите на настоящия член
„споделени интереси“ означава
всякакъв икономически интерес или
семейни връзки, споделени с 
кандидатите или оферентите, 
включително конфликт на 
професионални интереси.

Or. en

Изменение 44
Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят Държавите членки позволяват на 
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на възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

възлагащите органи да прилагат 
партньорства за иновации съгласно 
регламентираното в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 45
Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да позволят
на възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Държавите членки позволяват на 
възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог във всеки от 
следните случаи:

Or. en

Изменение 46
Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

заличава се

Or. en

Изменение 47
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 40 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 52 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. en

Изменение 48
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчката се възлага единствено въз 
основа на критерия за възлагане 
„икономически най-изгодна оферта“ в 
съответствие с член 66, параграф 1.

Or. en

Изменение 49
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 37 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
от датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес.

Or. en
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Изменение 50
Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчката се възлага единствено въз 
основа на критерия за възлагане 
„икономически най-изгодна оферта“ в 
съответствие с член 66, параграф 1.

Or. en

Изменение 51
Предложение за директива
Член 26 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
офертите е 35 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 40 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. en

Изменение 52
Предложение за директива
Член 26 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 2 от настоящия член 
може да се съкрати до 15 дни, стига да 
са изпълнени всички долуизброени 
условия:

3. Когато възлагащите органи са 
публикували обявление за 
предварителна информация, което не се 
използва като покана за участие в 
състезателна процедура, минималният 
срок за получаване на оферти по втора 
алинея от параграф 2 от настоящия член 
може да се съкрати до 22 дни, стига да 
са изпълнени всички долуизброени 
условия:

Or. en
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Изменение 53
Предложение за директива
Член 27 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
поканата за потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е 30 дни от датата на изпращане 
на поканата. Прилага се член 26, 
параграфи 3–6.

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 37 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за 
предварителна информация като покана 
за участие в състезателна процедура –
поканата за потвърждаване на интерес; 
минималният срок за получаване на 
оферти е 37 дни от датата на изпращане 
на поканата. Прилага се член 26, 
параграфи 3–6.

Or. en

Изменение 54
Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчката се възлага единствено въз 
основа на критерия за възлагане 
„икономически най-изгодна оферта“ в 
съответствие с член 66, параграф 1.

Or. en

Изменение 55
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 

Минималният срок за получаване на 
заявките за участие е 37 дни от датата на 
изпращане на обявлението за 
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обществената поръчка. обществената поръчка.

Or. en

Изменение 56
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да участват в 
диалога. Възлагащите органи могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1, буква а).

Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след 
оценката на поисканата от тях 
информация, могат да участват в 
диалога. Възлагащите органи могат да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 64. Поръчката се възлага 
единствено въз основа на критерия за 
възлагане „икономически най-изгодна 
оферта“ в съответствие с член 66, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 57
Предложение за директива
Член 28 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, за да се 
финализират финансовите ангажименти 
или други условия на поръчката, 
възлагащият орган може да договори 
окончателните условия на поръчката с 
оферента, определен като подал 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с член 66, параграф 1, 
буква а), стига това договаряне да не 
води до изменение на основни 
параметри на офертата или на 
обществената поръчка, включително 

Когато е необходимо, за да се 
финализират финансовите ангажименти 
или други условия на поръчката, 
възлагащият орган може да договори 
окончателните условия на поръчката с 
оферента, определен като подал 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с член 66, параграф 1, 
стига това договаряне да не води до 
изменение на основни параметри на 
офертата или на обществената поръчка, 
включително потребностите и 
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потребностите и изискванията, 
посочени в обявлението за поръчката 
или в описателния документ, и да няма 
опасност от изкривяване на 
конкуренцията или дискриминация.

изискванията, посочени в обявлението 
за поръчката или в описателния
документ, и да няма опасност от 
изкривяване на конкуренцията или 
дискриминация.

Or. en

Изменение 58
Предложение за директива
Член 33 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Електронният търг се основава на 
един от следните критерии:

3. Електронният търг се основава на 
цени и/или на новите стойности на 
характеристиките на офертите, 
посочени в спецификациите.

a) единствено на цени, когато 
поръчката се възлага на офертата, 
предлагаща най-ниска цена;
б) на цени и/или на новите стойности на 
характеристиките на офертите, 
посочени в спецификациите, когато 
поръчката се възлага по критерия за 
икономически най-изгодна оферта. 

Or. en

Изменение 59
Предложение за директива
Член 33 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Преди да пристъпят към електронен 
търг, възлагащите органи правят пълна 
първоначална оценка на офертите 
съгласно критерия или критериите за 
възлагане и съгласно определените за 
тях тежести.

5. Преди да пристъпят към електронен 
търг, възлагащите органи правят пълна 
първоначална оценка на офертите 
съгласно критериите за възлагане и 
съгласно определените за тях тежести.

Or. en
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Изменение 60
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Техническите спецификации се
посочват в документите за 
обществените поръчки. Те определят 
необходимите характеристики на 
строителство, услуга или доставка, за да 
се постигнат както целите на 
възлагащия орган, свързани с 
използването, така и тези, свързани с 
устойчивостта.

Or. en

Изменение 61
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Тези характеристики се отнасят и до 
конкретния процес за производство или 
осигуряване на заявеното строителство, 
доставки или услуги или за всеки друг 
етап от съответния жизнен цикъл и 
социално устойчив производствен 
процес по член 2, точки 22, 22а и 22б.

Or. en

Изменение 62
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
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от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възлагащия орган –
тези технически спецификации са 
изготвени така, че да бъдат съобразени с 
критериите за достъпност за хора с 
увреждания или да бъдат с 
предназначение за всички потребители, 
освен в надлежно обосновани случаи.

от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възлагащия орган –
тези технически спецификации са 
изготвени така, че да бъдат съобразени с 
критериите за достъпност за хора с 
увреждания или да бъдат с 
предназначение за всички потребители, 
освен в надлежно обосновани случаи, 
които се посочват в поканата за 
участие в състезателна процедура и в 
тръжните документи.

Or. en

Изменение 63
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации могат да 
включват, когато е уместно, и 
изисквания, свързани с:

Or. en

Изменение 64
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5a (нова) – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнението, включително 
равнища на изпълнение съгласно 
изискванията за опазване на 
околната среда и климата, както и 
изпълнението по отношение на
социално устойчив производствен 
процес;

Or. en
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Изменение 65
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5a (нова) – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) характеристиките на жизнения 
цикъл;

Or. en

Изменение 66
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5a (нова) – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социално устойчивия 
производствен процес;

Or. en

Изменение 67
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5a (нова) – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организацията, квалификацията и 
опита на персонала, на когото е 
възложено изпълнението на 
въпросната поръчка;

Or. en

Изменение 68
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5a (нова) – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) безопасността или измеренията, 
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включително процедурите по 
гарантиране на качеството, 
терминологията, символите, 
изпитването и методите на 
изпитване, опаковката, 
обозначаването и етикетирането, 
инструкциите за ползване;

Or. en

Изменение 69
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 5a (нова) – буква е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) правилата за проектиране и 
ценообразуване, условията за 
изпитване, инспекция и приемане на 
строителство и методите или 
технологиите 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 70
Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно формулирани, за да 
позволяват на оферентите да определят 

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

оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката. Съгласно 
параграф 1 техническите 
спецификации могат да бъдат 
формулирани като изисквания за 
работни характеристики или 
функционални изисквания, свързани с 
характеристиките на жизнения 
цикъл или на социално устойчивия 
производствен процес на заявеното 
строителство, доставка или услуга, а 
не само във връзка с изискванията за 
работни характеристики или 
функционалните изисквания на 
използваното строителство, 
доставки или услуги;

Or. en

Изменение 71
Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез позоваване на техническите 
спецификации и по ред на предимство 
– на националните стандарти, които 
транспонират европейски 
стандарти, европейски технически 
одобрения, общи технически 
спецификации, международни 
стандарти, други технически 
еталони, установени от европейски 
органи по стандартизация, или 
когато такива не съществуват – чрез 
позоваване на националните 
стандарти, националните 
технически одобрения или 
националните технически 
спецификации, отнасящи се до 
проектирането, метода на 
изчисление и изпълнение на 
строителството, както и до 
използването на стоките; при всяко 

б) чрез позоваване на спецификациите 
и стандартите, посочени в 
приложение VІІІ, точка 2, като се 
отдава предпочитание на европейски 
и международни стандарти, и само 
при липсата на такива, на
националните стандарти; при всяко 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;
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позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

Or. en

Изменение 72
Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на изискваният във 
връзка с работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а), чрез позоваване на 
техническите спецификации, упоменати 
в буква б), като средство за 
предполагане на съответствието с тези 
изисквания;

в) по отношение на изискваният във 
връзка с работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а), чрез позоваване на 
техническите спецификации и 
стандарти, упоменати в буква б), като 
средство за предполагане на 
съответствието с тези изисквания;

Or. en

Изменение 73
Предложение за директива
Член 40 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) чрез позоваване на техническите 
спецификации, упоменати в буква б), за 
едни характеристики, а за други – чрез 
позоваване на изискванията във връзка с 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, упоменати 
в буква а).

г) чрез позоваване на техническите 
спецификации и стандарти, упоменати 
в буква б), за едни характеристики, а за 
други – чрез позоваване на 
изискванията във връзка с работните 
характеристики или функционалните 
изисквания, упоменати в буква а).

Or. en

Изменение 74
Предложение за директива
Член 40 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации не може да се позовават 
на конкретен модел или източник, или 
на специфичен процес, нито на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или 
производство, което би довело до 
облагодетелстване или елиминиране 
на някои предприятия или някои 
продукти. Подобно позоваване се 
разрешава в изключителни случаи, 
когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо съгласно параграф 
3. Към това позоваване се добавят 
думите „или еквивалентно“.

4. Когато това е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите 
спецификации може да се позовават на 
конкретен модел или източник,
местоположение на производството
или на специфичен процес, или на 
търговска марка, патент, тип или 
специфичен произход или 
производство. Към това позоваване се 
добавят думите „или еквивалентно“.

Or. en

Изменение 75
Предложение за директива
Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възлагащ орган използва 
възможността за позоваване на 
спецификациите, упоменати в буква б) 
от параграф 3, той не отхвърли оферта с 
аргумента, че оферираното 
строителство, доставки и услуги не 
съответстват на спецификациите, на 
които се позовава, ако оферентът 
докаже в своята оферта по какъвто и да 
било подходящ начин, включително 
чрез свидетелствата по член 42, че 
предлаганите от него решения 
удовлетворяват в еквивалентна степен 
изискванията, определени от 
техническите спецификации.

5. Когато възлагащ орган използва 
възможността за позоваване на 
спецификациите и стандартите, 
упоменати в буква б) от параграф 3, той 
не отхвърли оферта с аргумента, че 
оферираното строителство, доставки и 
услуги не съответстват на 
спецификациите и стандартите, на 
които се позовава, ако оферентът 
докаже в своята оферта по какъвто и да 
било подходящ начин, включително 
чрез свидетелствата по член 42, че 
предлаганите от него решения 
удовлетворяват в еквивалентна степен 
изискванията, определени от 
техническите спецификации.



PE483.468v01-00 52/102 PR\891975BG.doc

BG

Or. en

Изменение 76
Предложение за директива
Член 40 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащ орган използва 
възможността по параграф 3, буква а) да 
формулира технически спецификации 
въз основа на изисквания за работни 
характеристики и функционални 
изисквания, той не може да отхвърли 
оферта за строителство, доставки или 
услуги, която съответства на 
национален стандарт, транспониращ 
европейски стандарт, европейско 
техническо одобрение, обща 
техническа спецификация, 
международен стандарт или 
технически еталон, установен от 
европейски орган по стандартизация, 
ако тези спецификации се отнасят до 
определените от възлагащия орган 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

Когато възлагащ орган използва 
възможността по параграф 3, буква а) да 
формулира технически спецификации 
въз основа на изисквания за работни 
характеристики и функционални 
изисквания, той не може да отхвърли 
оферта за строителство, доставки или 
услуги, която съответства на 
национален стандарт, когато 
критериите за този стандарт се 
отнасят до определените от възлагащия 
орган изисквания за работни 
характеристики и функционални 
изисквания.

Or. en

Изменение 77
Предложение за директива
Член 41 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етикети Етикети и сертификати за 
потвърден от трета страна 
стандарт

Or. en
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Изменение 78
Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възлагащи органи посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания по член 40, параграф 3, 
буква а), те могат да изискат това 
строителство, услуги или доставки да 
носят определен етикет, стига всички 
долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

Когато възлагащи органи посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания по член 40, параграф 3, 
буква а), те могат да изискат това 
строителство, услуги или доставки да 
носят определен етикет и/или 
сертификат за потвърден от трета 
страна стандарт, стига всички 
долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

a) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани с 
предмета на поръчката, и са подходящи 
за определяне на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

а) изискванията за етикета и/или 
сертификата за потвърден от трета 
страна стандарт засягат единствено 
характеристики, свързани с предмета на 
поръчката, и са подходящи за 
определяне на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

б) изискванията за етикета са изготвени 
въз основа на научна информация или 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;

б) изискванията за етикета и/или 
сертификата за потвърден от трета 
страна стандарт са изготвени въз 
основа на научна информация или на 
други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии и данни;

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

в) етикетите и/или сертификатите за 
потвърден от трета страна 
стандарт са приети съгласно открита и 
прозрачна процедура, в която могат да 
участват всички заинтересовани страни, 
включително държавни органи, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;

г) етикетите са достъпни за всички 
заинтересовани страни.

г) етикетите и/или сертификатите за 
потвърден от трета страна 
стандарт са достъпни за всички 
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заинтересовани страни;
д) критериите за етикета се определят от
трето лице, което е независимо от 
икономическия оператор, който прилага
етикета.

д) критериите за етикета и/или 
сертификата за потвърден от трета 
страна стандарт се определят от
трета страна, която е независима от 
икономическия оператор, който
кандидатства за етикета. Третата 
страна може да бъде специфичен 
национален или правителствен орган 
или организация.

Or. en

Изменение 79
Предложение за директива
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато етикет изпълнява 
условията, предвидени в параграф 1, 
букви от б), в), г) и д), но също така 
поставя изисквания, които не са 
свързани с предмета на поръчката, 
възлагащите органи могат да определят 
техническата спецификация, като се 
позоват само на онези подробни 
спецификации на етикета или, когато 
е необходимо, на части от тях, които са 
свързани с предмета на поръчката и са 
подходящи за определяне на 
характеристиките на този предмет.

2. Когато потвърден от трета страна 
стандарт не попада в рамките на 
определението по точка 5а от 
приложение VІІІ, защото 
критериите му определят изисквания, 
които не са свързани с предмета на 
поръчката, възлагащите органи могат да 
определят техническата спецификация, 
като се позоват само на подробни 
спецификации на този стандарт или, 
когато е необходимо, на части от тях, 
които са свързани с предмета на 
поръчката и са подходящи за 
определяне на характеристиките на този 
предмет.

Or. en

Изменение 80
Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган може да посочи в 
своите технически спецификации, че 
строителство, доставки или услуги, 
които съответстват на подобен 
стандарт, се считат за отговарящи 
на техническите спецификации. 
Възлагащите органи приемат също 
всички еквивалентни стандарти, 
които отговарят на посочените от 
тях технически спецификации. За 
строителство, доставки или услуги, 
чието съответствие с подобен 
стандарт не е потвърдено от трета 
страна, възлагащите органи приемат 
и техническо досие на производителя 
или друго подходящо доказателство, 
като сертификати и декларации.

Or. en

Изменение 81
Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обществените поръчки могат да се 
разделят на еднородни или разнородни
обособени позиции. Когато 
възлагащият орган не счита за 
необходимо да разделя на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение за 
своите причини.

1. За да се създаде най-широка 
конкуренция и освен в случаите, в 
които предметът на поръчката не 
позволява разделяне въз основа на 
естеството на различните 
престации, възлагащият орган 
възлага поръчката под формата на 
отделни обособени позиции. Ако не е 
възможно да се разделят на обособени 
позиции поръчките на стойност, по-
голяма или равна на праговете, 
предвидени в член 4, но не по-малка от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, тъй като предметът на 
поръчката не позволява разделяне въз 
основа на естеството на различните 
престации, възлагащият орган
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посочва в обявлението за поръчката или 
в поканата за потвърждаване на интерес
конкретно обяснение за своите 
причини.

Or. fr

Изменение 82
Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
дали офертите се ограничават само до 
една или до повече обособени позиции.

Възлагащите органи посочват в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес 
дали офертите се ограничават само до 
една или до повече обособени позиции. 
Те свободно избират броя на 
обособените позиции, като вземат 
предвид по-специално техническите 
характеристики на исканите 
престации, структурата на 
въпросния икономически сектор и по 
целесъобразност – приложимите 
правила към някои професии.

Or. fr

Изменение 83
Предложение за директива
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възлагащите органи могат, дори 
когато е посочена възможността да 
се подават оферти за всички 
обособени позиции, да ограничат броя 
обособени позиции, които могат да се 
възлагат на един оферент, стига 
максималният брой да е посочен в 
обявлението за поръчката или в 
поканата за потвърждаване на интерес.

2. Кандидатите не могат да 
представят различни оферти в 
зависимост от броя на обособените 
позиции, които могат да бъдат 
получени. Възлагащите органи
ограничават броя обособени позиции, 
които могат да се възлагат на един 
оферент, стига максималният брой да е 
посочен в обявлението за поръчката или 
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Възлагащите органи определят и 
посочват в документите за 
обществената поръчка обективни и 
недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 
обособени позиции, когато 
прилагането на избраните критерии 
за възлагане би могло да доведе до 
възлагане на един оферент на по-
голям от максималния брой обособени 
позиции.

в поканата за потвърждаване на интерес.
Възлагащите органи определят и 
посочват в документите за 
обществената поръчка обективни и 
недискриминационни критерии или 
правила за възлагането на различните 
обособени позиции.

Or. fr

Изменение 84
Предложение за директива
Член 44 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В документацията за обществената 
поръчка, свързана с информация 
относно лотове, възлагащият орган 
изисква оферентът да посочи в 
своята оферта евентуалния дял от 
поръчката, за който възнамерява да 
използва външни подизпълнители, и 
предлаганите подизпълнители за 
всеки лот от тръжната процедура, в 
рамките на три последователни 
равнища на възлагане на 
подизпълнители, в съответствие с 
член 71.

Or. en

Изменение 85
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) офертата е подадена от оферент, 
който не е изключен в съответствие с 
членове 21 и 55 и който отговаря на 

б) офертата е подадена от оферент, 
който не е изключен в съответствие с 
членове 21 и 55 и който отговаря на 
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критериите за подбор, установени от 
възлагащия орган в съответствие с член 
56 и, когато е уместно, 
недискриминационните правила и 
критерии по член 64.

критериите за подбор, установени от 
възлагащия орган в съответствие с член 
56 и, когато е уместно, 
недискриминационните правила и 
критерии по член 64 и член 71.

Or. en

Изменение 86
Предложение за директива
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Възлагащите органи не възлагат 
поръчка на оферента, подал най-добрата 
оферта, когато са установили, че той не 
спазва задълженията в областта на 
социалното, трудовото или 
екологичното право, установени от 
законодателството на Съюза или
националното законодателство или 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услуги и доставки, или от
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.

Or. en

Изменение 87
Предложение за директива
Член 54 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато не са приложими подобни 
закони, нарушенията на други закони, 
приложими към оферента, които 
гарантират еквивалентно равнище на 
защита, също представляват основа 
за отстраняване.
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Or. en

Изменение 88
Предложение за директива
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
на списъка в приложение XI, когато 
това е необходимо поради 
сключването на нови международни 
споразумения или изменение на 
съществуващите.

заличава се

Or. en

Изменение 89
Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) участие в експлоатация на детски 
труд и трафик на хора, което е 
обхванато от Директива 2011/36/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2011 година 
относно предотвратяването и 
борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него1.
_____________
1 ОВ L 101, 15.4.2011 г.

Or. en

Изменение 90
Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащ орган има право да изключи
от участие в обществена поръчка който 
и да е икономически оператор, ако едно 
от следните условия е изпълнено:

Възлагащ орган изключва от участие в 
обществена поръчка който и да е 
икономически оператор, ако едно от 
следните условия е изпълнено:

Or. en

Изменение 91
Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) когато е запознат с нарушаване на 
задължения в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, 
установени от законодателството на 
Съюза или националното 
законодателство, и на колективните 
споразумения, приложими за 
мястото на извършване на 
строителството или услугата, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI, 
включително по веригата на доставки; 
ако веригата на достави е изцяло или 
частично разположена в трети 
държави, възлагащият орган може да 
отстрани икономически оператор, 
когато научи за нарушение на 
международните разпоредби от 
социалното или екологичното право, 
изброени в приложението;

Or. en

Изменение 92
Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или 
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган.

г) когато възлагащият орган има 
информация в резултат от оценка, 
извършена от самия него или от друг 
възлагащ орган съгласно член 73а, че 
икономическият оператор е 
демонстрирал значителни или
постоянни недостатъци при 
изпълнението на съществено изискване 
в предишна поръчка или поръчки от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган.

Or. en

Изменение 93
Предложение за директива
Член 55 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се приложат основанията за 
изключване по буква г) от първа 
алинея, възлагащите органи са 
длъжни да предвидят метод за 
оценка на изпълнението на 
поръчката, основан на обективни и 
измерими критерии и прилаган по 
систематичен, последователен и 
прозрачен начин. Всяка оценка на 
изпълнението се съобщава на 
въпросния изпълнител, като му се 
предоставя възможност да оспори 
констатациите и да получи 
юридическа защита.

заличава се

Or. en

Изменение 94
Предложение за директива
Член 55 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Възлагащият орган изключва от 
участие в обществена поръчка всеки 
икономически оператор, ако едно от 
условията по параграфи 1, 2 или 3 е 
изпълнено по отношение на 
подизпълнител, предложен от този 
икономически оператор съгласно член 
71. 

Or. en

Изменение 95
Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 96
Предложение за директива
Член 55 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел кандидатът или оферентът 
доказва, че е възмездил всички щети, 
предизвикани от престъплението или 
нарушението, изяснил е изчерпателно 
фактите и обстоятелствата, като активно 
е съдействал на разследващите органи, и 

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

е взел конкретни технически, 
организационни и персонални мерки, 
които са подходящи за 
предотвратяването на нови 
престъпления или нарушения, 
включително въвеждане на системи 
за отчитане и контрол и структури 
за вътрешен одит, които да следят за 
съответствието. Доказателствата, 
предоставени от кандидата или 
оферента в подкрепа на това, трябва 
да са достатъчни, за да удовлетворят 
възлагащите органи, че взетите от 
кандидатите и оферентите мерки или по 
целесъобразност надеждността на 
неговия подизпълнител са 
достатъчни да предотвратят по-
нататъшни престъпления или 
нарушения, като се съобразят с 
тежестта и конкретните обстоятелства, 
свързани с престъплението или 
нарушението. Когато възлагащият орган 
не е удовлетворен, той посочва 
причините за своето решение.

Or. en

Изменение 97
Предложение за директива
Член 55 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи и икономическите 
оператори възможност за лесно 
получаване на информация и 
съдействие по отношение на 
прилагането на настоящия член 
посредством звеното за връзка, 
предвидено в член 88.

5. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи възможност за 
лесно получаване на информация и 
съдействие по отношение на 
прилагането на настоящия член 
посредством орган или няколко органа 
или административни структури, 
установени или определени за тази 
цел съгласно членове 84 и 87.
Държавите членки осигуряват също 
така на икономическите оператори 
възможност за лесно получаване на 
информация и съдействие по 
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отношение на прилагането на 
настоящия член посредством 
административните структури, 
предвидени в член 87а.

Or. en

Изменение 98
Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) спазването на правилата и 
стандартите в сферата на 
здравеопазването и безопасността, 
социалните и трудовите закони, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителните дейности, услуги или 
доставки. 

Or. en

Изменение 99
Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PR\891975BG.doc 65/102 PE483.468v01-00

BG

конкуренция.

Or. en

Изменение 100
Предложение за директива
Член 56 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По отношение на техническите и 
професионалните способности 
възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да 
притежават необходимите човешки и 
технически ресурси и опит или да са 
предвидили мерки за достъп до тях 
или за придобиването им, за да 
осигурят изпълнението на поръчката 
спрямо подходящ стандарт за качество 
и, когато се изисква от възлагащия 
орган, в съответствие с клауза за 
изпълнение на поръчката, определена 
в съответствие с член 70. 
Възлагащият орган може да реши, че 
икономическите оператори няма да 
осигурят изискваното изпълнение, 
когато е установил, че те имат конфликт 
на интереси, който би могъл да се 
отрази неблагоприятно на изпълнението 
на поръчката.

Or. en

Изменение 101
Предложение за директива
Член 56 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за доставки, 
чийто предмет е свързан с проучване 
на терена или инсталиране, за 

заличава се
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предоставянето на услуги или 
изпълнението на строителство, 
способността на икономическите 
оператори да предоставят услугата 
или да изпълнят инсталирането или 
строежа може да бъде оценявана по 
отношение на техните умения, 
ефективност, опит и надеждност.

Or. en

Изменение 102
Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 от този член 
се прилагат за процедури за възлагане 
на подизпълнители и за 
подизпълнители.

Or. en

Изменение 103
Предложение за директива
Член 57 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) са в състояние при поискване и без 
забавяне да представят съпътстващата 
документация, поискана от възлагащите 
органи в съответствие с членове 59, 60 и 
когато е уместно – членове 61 и 63.

г) са в състояние при поискване и без 
забавяне да представят съпътстващата 
документация, поискана от възлагащите 
органи в съответствие с членове 59, 60 и 
когато е уместно – член 61, член 62, 
параграф 1 и член 63.

Or. en

Изменение 104
Предложение за директива
Член 57 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да възложи поръчката, 
възлагащият орган изисква от оферента, 
на когото е решил да я възложи, да 
представи документацията в 
съответствие с членове 59 и 60 и когато 
е уместно – член 61. Възлагащият орган 
може да покани икономическите 
оператори да допълнят или изяснят 
сертификатите и документите, 
представени по членове 59, 60 и 61.

Преди да възложи поръчката, 
възлагащият орган изисква от оферента, 
на когото е решил да я възложи, да 
представи документацията в 
съответствие с членове 59 и 60 и когато 
е уместно – член 61. Възлагащият орган 
може да покани икономическите 
оператори да допълнят или изяснят 
сертификатите и документите, 
представени по членове 59, 60 и 61 и 
член 62, параграф 1.

Or. en

Изменение 105
Предложение за директива
Член 57 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните власти създават 
сигурни онлайн хранилища за 
сертификати, в които 
предприятията могат да внасят 
всички съответни документи веднъж 
на всеки две години. Тази 
документация е достъпна за всички 
възлагащи органи на всички равнище 
чрез предоставяне на личен 
идентификационен номер.

Or. en

Изменение 106
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
89 за изменение на приложение XIII 

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
89 за изменение на приложение XIII 
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поради развитието на технологиите или 
по административни причини. Тя също 
така установява стандартния образец за 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки. Тези изпълнителни актове 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране по член 91.

поради развитието на технологиите или 
по административни причини. Тя също 
така установява посредством актове за 
изпълнение стандартния образец за 
Европейския паспорт за обществени 
поръчки. Тези изпълнителни актове 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране по член 91.

Or. en

Изменение 107
Предложение за директива
Член 60 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доказателството за икономическото и 
финансовото състояние на 
икономическия оператор може по 
принцип да се представи посредством 
едно или няколко от свидетелствата, 
изброени в приложение XIV, част 1.

Доказателството за икономическото и 
финансовото състояние, както и за 
спазването на правилата и 
стандартите в сферата на 
здравеопазването и безопасността, 
социалните и трудовите закони, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителните дейности, услуги или 
доставки, може по принцип да се 
представи посредством едно или 
няколко от свидетелствата, изброени в 
приложение XIV, част 1.

Or. en

Изменение 108
Предложение за директива
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Свидетелство за техническите 
способности на икономическите 

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

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

Or. en

Изменение 109
Предложение за директива
Член 61 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за екологично управление

Стандарти за осигуряване на качеството 
и стандарти за социално и екологично 
управление

Or. en

Изменение 110
Предложение за директива
Член 61 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възлагащите органи може да 
изискват представянето на 
сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор спазва 
правилата и стандартите в сферата 
на здравеопазването и безопасността, 
социалните и трудовите закони, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където ще се извършват 
строителните дейности, услуги или 
доставки.
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Or. en

Изменение 111
Предложение за директива
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично 
управление по параграфи 1 и 2 от 
настоящия член.

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество, екологично 
управление и социалните стандарти
по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Or. en

Изменение 112
Предложение за директива
Член 63 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, която може да бъде 
извлечена от регистрацията в 
официални списъци или сертификат, не 
може да бъде оспорвана без наличието 
на основание. По отношение на 
плащането на вноските за социално 
осигуряване и данъците от всеки вписан 
икономически оператор може бъде 
изискван допълнителен сертификат по 
повод възлагането на обществена 
поръчка.

Информацията, която може да бъде 
извлечена от регистрацията в 
официални списъци или сертификат, не 
може да бъде оспорвана без наличието
на основание. По отношение на 
плащането на вноските за социално 
осигуряване и данъците от всеки вписан 
икономически оператор се изисква
допълнителен сертификат по повод 
възлагането на обществена поръчка.

Or. en
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Изменение 113
Предложение за директива
Член 63 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Икономическите оператори от 
други държави членки не биват 
задължавани да преминават през 
процеса на регистриране или 
сертифициране, за да участват в 
обществена поръчка. Възлагащите 
органи признават еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки. Те 
приемат също и други еквивалентни 
свидетелства.

7. Възлагащите органи признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави 
членки. Те приемат също и други 
еквивалентни свидетелства.

Or. en

Изменение 114
Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

a) икономически най-изгодна оферта;
б) най-ниски разходи.

Or. en

Изменение 115
Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 116
Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 117
Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква aa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) процеса на жизнения цикъл и 
характеристиките на жизнения 
цикъл;

Or. en
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Изменение 118
Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква aб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) социално устойчив производствен 
процес 

Or. en

Изменение 119
Предложение за директива
Член 66 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
вследствие на което след възлагането на 
поръчката този персонал може да се 
замества единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, се 
вземат под внимание организацията, 
квалификацията и опита на персонала, 
на когото е възложено изпълнението на 
въпросната поръчка, вследствие на 
което след възлагането на поръчката 
този персонал може да се замества 
единствено със съгласието на 
възлагащия орган, който трябва да 
провери дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

Or. en

Изменение 120
Предложение за директива
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта 

заличава се
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по параграф 1, буква а) и по параграф 
2.

Or. en

Изменение 121
Предложение за директива
Член 66 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за възлагане осигуряват 
възможността за ефективна и 
лоялна конкуренция и са съпътствани 
от изисквания, които позволяват 
ефективната проверка от страна на 
възлагащия орган на информацията, 
предоставена от оферентите, за да се 
установи дали оферентите 
отговарят на критериите за 
възлагане.

Or. en

Изменение 122
Предложение за директива
Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Критериите за възлагане не дават 
неограничена свобода на избор на 
възлагащия орган. Критериите за 
възлагане, използвани за установяване 
на офертата, която е икономически 
най-изгодна, са следните:
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а) да бъде свързана с предмета на 
поръчката;
б) да бъде придружена от изисквания, 
които позволяват представената от 
оферентите информация да се проверява 
ефективно;

в) да осигурява възможност за 
ефективна конкуренция.
Възлагащите органи ефективно 
проверяват дали офертите отговарят на 
критериите за възлагане въз основа на 
представените от оферентите 
информация и свидетелства.

Or. en

Изменение 123
Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая по параграф 1, буква а) 
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес, в 
документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

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

Or. en

Изменение 124
Предложение за директива
Член 67 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка на разходите за целия жизнен Съображения относно жизнения
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цикъл цикъл

Or. en

Изменение 125
Предложение за директива
Член 68 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оферентът не може да представи 
сертификатите и документите, 
изисквани по членове 59, 60 и 61;

a) оферентът не може да представи 
сертификатите и документите, 
изисквани по членове 59, 60 и 61 и член 
62, параграф 1;

Or. en

Изменение 126
Предложение за директива
Член 68 – параграф 1 – буква aa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) оферентът не може да представи 
актуална информация относно 
плащането на вноските за социално 
осигуряване и данъците, която се 
изисква преди възлагане на 
обществената поръчка;

Or. en

Изменение 127
Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) цената или начислените разходи са с 
повече от 30 % по-ниски от средната 
цена или разходи на останалите оферти;
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Or. en

Изменение 128
Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 129
Предложение за директива
Член 69 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. в) подадени са най-малко три оферти.

Or. en

Изменение 130
Предложение за директива
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 131
Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обясненията по параграфи 1 и 2 
могат по-конкретно да се отнасят до:

3. Обясненията по параграфи 1 и 2 се 
отнасят по-конкретно до:

Or. en

Изменение 132
Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 133
Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазването на правилата и 
стандартите в сферата на 
здравеопазването и безопасността, 
социалните и трудовите закони, 
залегнали в законодателството на 
Съюза и в националното 
законодателство и колективните 
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споразумения, приложими за 
мястото, където ще се извършват 
строителните дейности, услуги или 
доставки. 

Or. en

Изменение 134
Предложение за директива
Член 69 – параграф 3 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) спазване на изискванията за 
възлагане на подизпълнители, 
посочени в член 71.

Or. en

Изменение 135
Предложение за директива
Член 69 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза и националното 
законодателство, както и от 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услуги или доставки, в областта на 
социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.

Or. en
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Изменение 136
Предложение за директива
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган изисква 
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява 
да използва външни подизпълнители, 
както и предлаганите подизпълнители.

Or. en

Изменение 137
Предложение за директива
Член 71 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки ограничават 
възможността оферентът да 
възложи част от строителните 
работи или услугите, които трябва 
да бъдат изпълнени, или от стоките, 
които трябва да бъдат доставени, до 
не повече от три последователни 
нива на подизпълнение.

Or. en

Изменение 138
Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 139
Предложение за директива
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Параграфи 1 и 2 не засягат въпроса за 
отговорността на главния изпълнител. 
Държавите членки предвиждат 
система за съвместна отговорност, 
която обхваща цялата верига от 
подизпълнители. Те гарантират, че 
главният изпълнител и всеки 
междинен подизпълнител, който е 
нарушил основни права, изисквания за 
здравеопазване и безопасност или 
социални и трудови правила и 
стандарти, посочени в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективни споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услуги или доставки, може да носи 
отговорност за извършване на 
дължимите плащания, свързани с 
нарушенията, като например 
неизплатени възнаграждения, такси 
или вноски за социално осигуряване, в 



PE483.468v01-00 82/102 PR\891975BG.doc

BG

допълнение към или вместо 
подизпълнителя работодател или 
изпълнителя, чийто работодател е 
пряк подизпълнител.
Държавите членки може да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.
Възлагащият орган в договора си с 
главния изпълнител и главният 
изпълнител и всеки междинен 
подизпълнител в договорите си с 
техните подизпълнители определят, 
че в случай че имат основание да 
считат, че техният непосредствен 
подизпълнител нарушава правилата, 
посочени в алинея втора, 
непосредственият подизпълнител 
предприема незабавни действия за 
подобряване на положението и ако те 
бъдат безуспешни, съответният 
договор се прекратява.

Or. en

Изменение 140
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 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.
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Or. en

Изменение 141
Предложение за директива
Член 73а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73 а
Наблюдение на изпълнението на 

поръчката
1. Възлагащите органи могат да 
наблюдават или държавите членки 
може да се изискват от тях 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 по 
систематичен, последователен и 
прозрачен начин. 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 юридическа 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 възраженията 
на икономическия оператор не са 
били потвърдени чрез искане за 
правна закрила, възлагащият орган 
съобщава фактическите данни и 
необходимите детайли на надзорните 
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и административните органи, 
посочени в членове 84 и 88.
3. Държавите членки осигуряват на 
възлагащите органи възможност за 
лесно получаване на информация и 
съдействие по отношение на 
прилагането на настоящия член 
посредством съдействието, оказвано 
от надзорните и 
административните органи, 
предвидено в членове 84, 87 и 88.

Or. en

Изменение 142
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 143
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 

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 
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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.

възможности за потребителите и 
иновациите, както и защитата на 
потребителите и социалното 
приобщаване .

Възлагащите органи гарантират, че 
за избора на доставчика на услугите се 
вземат надлежно предвид социалните 
стандарти и съображения в 
съответствие с точка 22б от член 2 и 
членове 40, 54, 55, 56 и 71.
При избора на доставчика на услуги 
възлагащите органи проучват 
възможностите за използване на 
запазени поръчки съгласно 
предвиденото в член 17.

Or. en

Изменение 144
Предложение за директива
Член 77 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) спрямо територията или част от 
територията на държава членка;

заличава се

Or. en

Изменение 145
Предложение за директива
Член 84 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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

В тези държави членки, където вече 
съществува надзорен орган, 
държавата членка му възлага 
изпълнението на отговорностите, 
описани в настоящия член.

Or. en

Изменение 146
Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни и надзорни системи от 
типа „червени флагчета“ за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо отчитане на случаите на 
измама, корупция, конфликт на 
интереси, други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
както и специфични нарушения на 
разпоредбите, съдържащи се в 
членове 54, 55 и 71;

Or. en

Изменение 147
Предложение за директива
Член 87 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдействие за възлагащите органи и 
фирмите

Съдействие за възлагащите органи

Or. en
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Изменение 148
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 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, по-
специално във връзка с разпоредбите, 
съдържащи се в членове 54, 55 и 71.

Or. en

Изменение 149
Предложение за директива
Член 87 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 150
Предложение за директива
Член 87 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 151
Предложение за директива
Член 87 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват на 
заинтересованите икономически 
оператори лесен достъп до 
подходящата информация за 
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 за строителството, 
извършвано на място, или за 
услугите, които ще се предоставят 
по време на изпълнението на 
поръчката.

заличава се

Or. en
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Изменение 152
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 определят 
един или няколко органа или 
административни структури. Държавите 
членки осигуряват надлежна 
координация между тези органи и 
структури.

4. За целите на параграф 1 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 153
Предложение за директива
Член 87а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87 а
Информация, предназначена за 

икономически оператори
За да се улесни правилното разбиране 
на разпоредбите на настоящата 
директива, държавите членки 
осигуряват възможност за получаване 
на подходяща информация, 
включително чрез електронни 
средства или посредством използване 
на съществуващите мрежи, 
специализирани в съдействието за 
фирми.
Специфична информация се 
предоставя на икономически 
оператори, възнамеряващи да 
участват в процедура за възлагане на 
обществена поръчка в друга държава 
членка. Такава информация включва 
като минимум административните 
изисквания във въпросната държава 
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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.

Or. en

Изменение 154
Предложение за директива
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по 
членове 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 и 86 
се дава на Комисията за неопределен 
период от време, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

2. Делегирането на правомощия по 
членове 6, 13, 19, 20, 23, 59, 67 и 86 се 
дава на Комисията за неопределен 
период от време, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. en

Изменение 155
Предложение за директива
Приложение VIII – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „Технически спецификации“ 
означава едно от следните:

заличава се

a) 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 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;
б) при обществените поръчки за 
доставки и услуги, спецификация във 
вид на документ, дефиниращ 
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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;

Or. en

Изменение 156
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 1 – точка 2

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  

а) 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: 
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a) международен стандарт: стандарт, 
приет от международна организация по 
стандартизация и достъпен за широката 
общественост;

i) международен стандарт: стандарт, 
приет от международна организация по 
стандартизация и достъпен за широката 
общественост;

б) европейски стандарт: стандарт, приет 
от европейска организация по 
стандартизация и достъпен зa широкатa 
общественост.

ii) европейски стандарт: стандарт, приет 
от европейска организация по 
стандартизация и достъпен зa широкатa 
общественост.

в) национален стандарт: стандарт, приет 
от националнa организация по 
стандартизация и достъпен зa широкатa 
общественост.

iii) национален стандарт: стандарт, 
приет от националнa организация по 
стандартизация и достъпен зa широкатa 
общественост.

б) Европейски технически одобрения;
в) обща техническа спецификация;
г) технически еталон; или
д) потвърден от трета страна 
стандарт и сертификат.

Or. en

Изменение 157
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „Европейско техническо 
одобрение“ означава положителна 
техническа оценка за годността на 
продукт за дадено предназначение, 
която се основава на изпълнението на 
съществените изисквания към 
строежите чрез присъщите 
характеристики на продукта и 
определените условия за приложение 
и употреба. Европейските 
технически одобрения се издават от 
органи, определени от държавата 
членка за тази цел;

заличава се

Or. en
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Изменение 158
Предложение за директива
Приложение VIII – 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;

заличава се

Or. en

Изменение 159
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „Технически еталон“ означава 
всеки продукт, създаден от 
европейски органи по 
стандартизация, различен от 
официалните европейски стандарти, 
съгласно процедури, адаптирани към 
развитието на пазарните 
потребности.

заличава се

Or. en
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Изменение 160
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 1 – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „Потвърден от трета страна 
стандарт“ означава спецификация, 
издадена във връзка с екологичните, 
социалните или други 
характеристики на строителните 
дейности, услуги или доставки 
(включително характеристиките на 
жизнения цикъл и социално 
устойчивия производствен процес), 
която е достъпна за всички 
заинтересовани страни и чието 
спазване изисква потвърждение от 
трета страна, независима от 
оферентите и когато критериите за 
спецификацията:
i) засягат само характеристиките, 
свързани с предмета на поръчката;
ii) са разработени въз основа на 
научна информация или се основават 
на други обективно проверими и 
недискриминиращи критерии;
iii) са приети съгласно открита и 
прозрачна процедура, в която могат 
да участват всички заинтересовани 
страни, включително държавни 
органи, синдикални организации, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;
iv) са определени от трета страна, 
която е независима от икономически 
оператор, кандидатстващ за 
проверка на спазването.

Or. en
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Изменение 161

Предложение за директива
Приложение XI - тире 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Конвенция 94 относно трудовите 
клаузи (обществени поръчки);

Or. en

Изменение 162

Предложение за директива
Приложение XIII – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) удостоверение, че икономическият 
оператор не е обект на решение, 
което има силата на окончателно 
осъждане по смисъла на член 55, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 163

Предложение за директива
Приложение XIII – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) удостоверение, че икономическият 
оператор не е нарушил нито едно от 
задълженията, изброени в член 55, 
параграф 3;

Or. en
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Изменение 164

Предложение за директива
Приложение XIII - буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) удостоверение, че издаващият 
орган не е запознат икономическият 
оператор да се намира в някое от 
изброените в член 55 положения; 

Or. en

Изменение 165
Предложение за директива
Приложение XIV – Част II – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подходящи удостоверения или 
декларации, свързани с доказателства 
за спазването на законите и 
стандартите, залегнали в 
законодателството на Съюза и в 
националното законодателство и 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където ще 
да се извършват строителните 
дейности, услуги или доставки;

Or. en

Изменение 166
Предложение за директива
Приложение XIV – Част II – буква еa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) посочване на мерките за 
управление на веригата за доставки и 
системите за проследяване, които 
икономическият оператор ще бъде в 
състояние да прилага при изпълнение 
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на обществената поръчка; 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

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 обаче трябва да бъдат усъвършенствани, за да 
постигнат възможно най-добрите резултати. По-подробна обосновка на предложенията 
на докладчика се съдържа в работния документ от 23 февруари 2012 г. (PE483.690), 
изготвен от докладчика преди настоящия проектодоклад.

 Ефикасно и социално устойчиво възлагане на обществените поръчки
В частност по отношение на социалните аспекти, докладчикът счита, че предложението 
на Комисията е прекалено слабо. Желанието му съответно е да бъде въведено 
спазването на социалните норми при всички етапи на процедурата по възлагане на 
обществени поръчки. 

Така, докладчикът разработва техническите спецификации, които присъстват в 
документите във връзка с обществените поръчки и определят изискваните 
характеристики за работата, услугите или доставките, така че да могат да позволят на 
възлагащия орган да постигне желаните цели за устойчивост. Техническите 
спецификации би трябвало следователно да могат да включват изисквания относно 
постиженията, например в областта на околната среда,  организацията, квалификацията 
и опита на работниците, определени за изпълнението на обществената поръчка, 
сигурността, и в частност методите за оценка на качеството на продуктите, 
пакетирането и инструкциите за ползване, жизнения цикъл и характеристиките, 
свързани със социално устойчив процес на производство. 

Понятието социално устойчив процес на производство, което е създадено от 
докладчика и присъства също така в критериите за възлагане, се определя като процеса 
на производство, свързан с предмета на обществената поръчка, независимо дали става 
дума за доставки, работа или услуги, който гарантира зачитането на здравето и 
сигурността на работниците, както и на социалните норми. Социалните критерии, 
свързани със социално устойчивия процес на производство, ще се позовават на 
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определени и сертифицирани социални стандарти съгласно националните и 
европейските закони, както и колективните споразумения.

Освен това, докладчикът укрепва основанията за изключване като прави 
задължително изключването от обществена поръчка на всеки икономически оператор, 
който не е спазил задълженията си по отношение на социалноосигурителното и 
трудовото право и равенството между половете, както са определени от националното и 
европейското законодателство и колективните споразумения. В същия ред на мисли, 
възлагащите органи не могат да възлагат поръчката на най-добрата оферта, в случай че 
икономическият оператор не е в състояние да представи осъвременени данни относно 
заплащането на вноските за социално осигуряване. 

По отношение на критериите за изключване докладчикът желае възлагащите органи 
да могат да определят условията за участие, свързани също така със спазването на 
стандартите в областта на здравето и сигурността на работниците, на 
социалноосигурителното и трудовото право, определени от националното и 
европейското законодателство и колективните споразумения. 

Най-сетне, достигайки до етапа на критериите за възлагане на обществените поръчки, 
докладчикът счита, че понятието за най-ниска цена трябва окончателно да бъде 
заместено от понятието за икономически най-изгодна оферта.  Като има предвид, че 
подходът за икономически най-изгодната оферта отчита също така цената, възлагащите 
органи биха могли по този начин да направят най-подходящия избор според своите 
конкретни нужди, като вземат предвид също стратегическите социални аспекти, 
социалните аспекти, в частност социалноосигурителните и трудови права, условията на 
работа, сигурността и здравето на работното място, достъпа до заетост на лицата в 
неравностойно положение, на младите хора, на жените, на възрастните работници и на 
лицата, които са безработни от дълго време, екологичните критерии и по-специално 
справедливата търговия. Както беше заявено по-горе, понятието за социално устойчив 
процес на производство  се включва в оценката на икономически най-изгодната оферта. 
Освен това, определението за жизнен цикъл трябва също така да включва мястото на 
производство. Европейският съюз би трябвало да може да отдаде предпочитание на 
местните производители, в частност МСП, при възлагането на обществените поръчки в 
определени специфични случаи. Освен насърчаването на устойчивото развитие и 
запазването на местните и регионалните мрежи, тази разпоредба ще даде възможност 
да се предостави на възлагащите органи инструмент, позволяващ да се намалят 
местните последствия от икономическата криза.

Следва обаче да се уточни, че поради съображения за ефикасност и юридическа 
сигурност никой от критериите за възлагане няма да предоставя на възлагащия орган 
пълна свобода на избор: критериите за възлагане, избрани за определяне на 
икономически най-изгодната оферта, трябва винаги да са свързани с предмета на 
поръчката и да осигуряват възможността за ефикасна конкуренция.

За да се осигури ефективно изпълнение на обществените поръчки държавите членки 
следва също така да могат да задължават възлагащите органи да контролират 
резултатите от работата на икономическия оператор, спечелил обществената поръчка.
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 Ефективно участие на МСП благодарение на надеждно подизпълнение
Докладчикът подкрепя подизпълнението, когато това дава възможност за развитие на 
МСП. В някои драстични случаи обаче, „каскадното“ подизпълнение води до 
експлоатация на работниците и следователно до обществени поръчки с по-ниско 
качество. В интерес на всички е, както на предприятията, така и на възлагащите органи, 
да осигурят при изпълнението на обществените поръчки качествена работа, извършена 
при спазване на трудовото право. Ето защо докладчикът предлага да се ограничи 
„каскадното“ подизпълнение, като се въведе ограничение до най-много трима 
последователни подизпълнители. Той предлага също така въвеждането на принципа за 
отговорност по цялата верига от подизпълнители, за да може на всички равнища да се 
носи отговорност за спазването на основните права и здравословните и безопасни 
условия на труд за работниците, както и на действащото трудово законодателство.
Също така, възлагащият орган трябва да поиска от оферента да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, за който възнамерява да използва външни подизпълнители, както и 
предлаганите подизпълнители.

Разпоредбите относно необичайно ниските оферти трябва също така да се засилят, с 
цел предотвратяване на всяка възможност за подизпълнение, при което не се спазва 
трудовото право. 

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията да се генерализира използването 
на електронни процедури за обществените поръчки. Участието на МСП ще бъде 
опростено и насърчавано. Той би искал, обаче, да се запазят действащите понастоящем 
срокове за представяне на оферта съгласно Директива 2004/18, тъй като счита, че е 
необходим минимален срок, за да могат оферентите, и по-специално МСП, да изготвят 
адекватно предложение. 

Докладчикът подкрепя също така създаването на електронен паспорт, който несъмнено 
ще улесни участието на МСП.

 Опростени обществени поръчки за възлагащите органи 
Докладчикът отделя специално внимание на възлагащите органи, които ще имат за 
задача да прилагат елементите на бъдещата директива относно възлагането на 
обществените поръчки. Ето защо, той държи задачата им да не се усложнява и да им се 
даде възможност да възлагат ефикасни обществени поръчки, с оглед на 
благосъстоянието на тяхната общност. 

В тази връзка докладчикът счита за абсолютно необходимо всички процедури, 
предвидени в директивата, да се транспонират от държавите членки: всеки възлагащ 
орган трябва да има на разположение инструментариум, който да му дава възможност 
да избира най-подходящата за нуждите му процедура.  Докладчикът счита, че е 
желателно в бъдеще да се разшири прилагането на процедурата на договаряне. 

От друга страна, докладчикът счита, че държавите членки трябва да предоставят на 
възлагащите органи техническите и финансовите средства, които ще им дадат 
възможност да се адаптират към онлайн процедурата за обществени поръчки и да 
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изготвят своите покани за представяне на оферта.

Докладчикът желае също така предложените от Комисията връзки между публичните 
органи да станат по-гъвкави. Наистина, Комисията кодифицира по относително 
рестриктивен начин настоящата съдебна практика. Следователно свободата на действие 
на местните общности би била силно намалена в ущърб на общата ефикасност на 
обществените поръчки. Ето защо докладчикът предвижда изключения от принципа за 
пълна забрана на частно участие, като същевременно подчертава изискването за 
обществен интерес.

Докладчикът подкрепя предложението на Европейската комисия за прекратяване на 
разграничаването между приоритетни и неприоритетни услуги. Той счита, че 
създаването на специален режим за социалните услуги е целесъобразно от гледна точка 
на техните специфики и за да се гарантира стратегическо използване на обществените 
поръчки, но желае да се облекчи този режим, като се премахне задължението за 
предварително публикуване, като същевременно подчертава необходимостта от 
спазването на принципите за прозрачност и равно третиране.

Що се отнася до националния орган за управление, докладчикът счита, че е важно всяка 
държава членка да разполага с орган, отговарящ за доброто функциониране на 
обществените поръчки. Той обаче желае да се избегне всяка допълнителна 
административна тежест, която може да забавя дейността на възлагащите органи. Ето 
защо той счита, че когато подобен орган вече съществува в държавите членки, на него 
следва да се поверят новите отговорности. 


