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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 възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи 
дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
(COM(2011)0895 – C7–0007/2012– 2011/0439(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0895),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7–0007/2012),

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

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Парламента на Република 
Швеция и Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол 
№ 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в 
които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на 
субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от
26 април 2012 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от xx xx 2012 г.2,

– 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, както и на 
комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 
регионално развитие и 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 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Във връзка с членове 54, 70, 76, 77 и 79 : Трябва да се подчертае ролята на 
обществените поръчки, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“, 
включително обществените цели и устойчивото развитие. При опростяването на 
директивата трябва да се вземат под внимание методи за включване на 
обществените цели и целите за устойчиво развитие в политиката на 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 
възложителите 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 идеята за 
социално устойчив производствен 
процес трябва да бъдат включени в 
определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, по-
специално за да се насърчи устойчивото 
развитие и да се гарантира, че по 
цялата верига на доставка ще се 
зачитат общественото здраве и 
безопасност, както и социалните 
стандарти и националното и 
европейското трудово 
законодателство. Настоящата 
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директива разяснява по какъв начин 
възложителите следва да допринесат за 
защитата на околната среда и 
насърчаването на устойчивото развитие 
и могат да използват оперативната 
самостоятелност, която им е 
предоставена, за да изберат 
технически спецификации и 
критерии за възлагане, за да се 
постигне социално устойчиво 
възлагане на обществените поръчки, 
като същевременно осигурят връзка с 
предмета на поръчката и най-добро 
съотношение качество-цена за своите 
поръчки.

Or. fr

Обосновка

Съображение, изменено съгласно изменението на член 2, параграф 23

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Техническите спецификации, 
критериите за възлагане и условията 
за изпълнение на поръчката имат 
отделна роля в процеса на възлагане 
на поръчките, но същността на тези 
спецификации и критерии е сходна. 
Чрез техническите спецификации 
възложителите определят 
изискваните качества за участие в 
поръчката. Способността за 
удовлетворяване на техническите 
спецификации е необходимо условие за 
качеството на кандидат за възлагане 
на поръчка, следователно следва да се 
вземат предвид само строителните 
дейности, доставките и услугите, 
които отговарят на въпросните 
спецификации. От друга страна, 
критериите за възлагане позволяват 
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на възложителите да сравнят 
предимствата на различните 
комбинации от критерии. Всяка 
оферта следва да бъде разгледана по 
всеки от критериите, но 
способността за удовлетворяване на 
всички критерии за възлагане не е 
задължително условие за качеството 
на кандидат за възлагане на 
обществена поръчка. На последно 
място, условията за изпълнение на 
поръчката следва да бъдат включени 
в договора, за да се посочи как трябва 
да бъде изпълнен договорът. 

Or. fr

Обосновка

Съображение, изменено съгласно изменения на членове 54, 76, 80

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за неправомерно 
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 окаже невярна.

(13) Неправомерните действия на 
участниците в процедура за обществена 
поръчка, като опитите за неправомерно 
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, 
осъществени в нарушение на 
стандартите в областта на труда, 
околната среда и общественото 
здраве, могат да доведат до сериозни 
нарушения на конкуренцията и 
нарушения на основните принципи на 
правото на Съюза. 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 
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окаже невярна.

Or. fr

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) 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, възложителите 
изпълняват задълженията по тези 
споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

(14) 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 следва да се постараят да 
увеличат равнопоставеността между 
предприятията в Съюза и 
предприятията от трети страни в 
рамките на вътрешния пазар с оглед 
улесняване на интеграцията на 
малките и средните предприятия 
(МСП) и стимулиране на заетостта 
и иновациите в рамките на Съюза. За 
поръчките, обхванати от 
Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза, възложителите 
изпълняват задълженията по тези 
споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

Or. fr
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Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Освен това Съюзът има нужда 
от ефикасен инструмент, който, от 
една страна, да насърчава спазването 
на принципа на реципрочност в 
отношенията с трети страни, които 
не предоставят равен достъп на
европейските икономически 
оператори, по-специално чрез оценка 
на фактическата реципрочност, 
която да се извършва от Комисията, 
и, от друга страна, да се гарантира 
лоялна конкуренция и равнопоставени
условия в световен мащаб.

Or. en

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) 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. 
Тъй като тази юриспруденция ще се 
прилага в същата степен и към 
публичните органи, когато те работят в 
отраслите, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, е необходимо 
да се гарантира, че едни и същи правила 
ще се прилагат както в настоящата 

(19) 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. 
Тъй като тази юриспруденция ще се 
прилага в същата степен и към 
публичните органи, когато те работят в 
отраслите, попадащи в приложното поле 
на настоящата директива, е необходимо 
да се гарантира, че едни и същи правила 
ще се прилагат както в настоящата 
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директива, така и в Директива 
[…/…/ЕС][относно обществените 
поръчки]. 

директива, така и в Директива 
[…/…/ЕС][относно обществените 
поръчки]. Следователно е необходимо 
да се уточни в кои случаи поръчките, 
сключени между възлагащи органи, не 
са подчинени на правилата за 
обществените поръчки. Тези 
уточнения следва да се основават на 
принципите, обявени в съотносимата 
съдебна практика на Съда на ЕС. 
Въпреки това прилагането на тези 
правила не следва да оказва 
въздействие върху свободата на 
публичните органи да вземат 
решения относно начина, по който 
организират упражняването на 
своите поръчения за обществени 
услуги. Поръчките, възложени на 
контролирани субекти, и 
сътрудничеството с оглед на 
съвместното изпълнение на 
поръченията за обществени услуги на 
участващите възлагащи органи 
трябва впоследствие да бъдат 
освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени 
условията, упоменати в настоящата 
директива. Тези условия трябва по-
специално да отчитат понятието за 
социално предприятие във вида, в 
който е дефинирано в съобщението 
на Комисията от 25 октомври 2011 г., 
озаглавено „Инициатива за социално 
предприемачество“. Настоящата 
директива следва да се стреми 
освободеното по този начин
сътрудничество между обществени 
институции да не нарушава 
конкуренцията спрямо частните 
икономически оператори. Участието 
на възлагащ орган в процедурата на 
възлагане на поръчка в качеството му 
на оферент също не трябва да води до 
нарушаване на конкуренцията.

Or. fr
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Обосновка

Съображение, изменено съгласно изменението на член 21.

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Електронните средства за 
информация и комуникация могат 
значително да опростят обявяването на 
поръчките и да увеличат ефективността 
и прозрачността на процесите за 
възлагането им. Те трябва да станат 
стандартните средства за комуникация и 
обмен на информация в процедурите за
обществени поръчки. Употребата на 
електронни средства също води до 
икономия на време. Въпреки това,
минималните срокове, които се 
прилагат при процедурите за 
възлагане в Директива 2004/17/ЕО, 
следва да останат непроменени, за да 
се гарантират адекватни срокове за 
внасяне на оферта. Освен това 
електронните средства за информация и 
комуникация, включително адекватните 
функционални технически 
възможности, могат да позволят на 
възложителите да предотвратяват, 
откриват или коригират грешки, 
възникнали при процедурите за 
обществени поръчки.

Or. fr

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 31



PE483.470v02-00 14/87 PR\902023BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) 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 им 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 
проследимостта, равнопоставеността и 
предсказуемостта, възложителите 
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 
възложителите трябва да избягват 
необосновани препятствия пред достъпа 
на икономическите оператори до 
процедурите за възлагане на поръчки, в 
които офертите се представят под 
формата на електронни каталози и които 
гарантират спазването на общите 
принципи на липса на дискриминация и 
равнопоставеност.

(31) 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 им отговаря на 
правилата на настоящата директива и на 
принципите на равнопоставеност, липса 
на дискриминация и прозрачност. Освен 
това, обработването на данните 
следва да се извършва при спазване на
националните и европейските 
разпоредби, свързани със защитата на 
данните. 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 проследимостта, 
равнопоставеността и предсказуемостта, 
възложителите 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 възложителите трябва да 
избягват необосновани препятствия 
пред достъпа на икономическите 
оператори до процедурите за възлагане 
на 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

Член 48
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Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(35) Техническите спецификации, 
изготвяни от възложителите, би 
трябвало да насърчават постигането 
на целите за устойчиво развитие и 
конкуренция в сферата на поръчките. 
За тази цел офертите, които отразяват 
разнообразието от технически решения, 
следва да бъдат определени въз основа 
на постижения, свързани с 
характеристиките на жизнения 
цикъл и социално устойчивия 
производствен процес на 
строителните дейности, доставките 
и услугите, за да се гарантират 
равностойни функционални и 
устойчиви цели и да се постигне 
достатъчно ниво на конкуренция. В този 
смисъл техническите спецификации 
следва да се изготвят и прилагат 
съгласно принципите на прозрачност, 
липса на дискриминация и 
равнопоставеност. Тези принципи не 
трябва да защитават само 
интересите на оферентите, но и 
ефективната конкуренция, за да бъде 
по-ефикасен разходът по отношение 
на поръчките, които предоставят 
най-добро съотношение разходи-
ползи. Изготвянето на техническите 
спецификации по отношение на 
функционалните изисквания и 
изискванията за работните 
характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по 
възможно най-добрия начин и е в полза 
на иновациите. Когато се цитира 
европейски стандарт или ако такъв 
липсва – национален стандарт, офертите 
с равностойни характеристики, които 
отговарят на изискванията на 
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въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове. 

възложителите и са равностойни по 
отношение на безопасността, следва да 
се разглеждат от възложителите. За да 
се демонстрира равностойността, от 
оферентите може да се изиска 
предоставяне на доказателства, 
потвърдени от трета страна. Въпреки 
това други подходящи доказателства 
като техническо досие на производителя 
също следва да се допускат, когато 
въпросният икономически оператор 
няма достъп до подобни сертификати 
или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове. 

Or. fr

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Поръчките следва 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 
възложителите изискват 
висококачествено строителство, 
доставки и услуги, които оптимално 
отговарят на техните потребности. В 
резултат на това възложителите следва 
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 

(43) Поръчките следва 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
възложителите изискват 
висококачествено строителство, 
доставки и услуги, които оптимално 
отговарят на техните потребности, и че 
съдържат факторите, свързани с 
критериите за социално устойчив 
производствен процес и освен това 
включват лица в неравностойно 
положение. В резултат на това 
възложителите следва да приемат като 
критерии за възлагане или 
„икономически най-изгодната оферта“, 
като се има предвид, че 
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изпълнение на поръчката. възложителите следва да се 
позовават на адекватни стандарти за 
качество чрез технически спецификации 
или условия за изпълнение на 
поръчката.

Or. fr

Обосновка

Членове 54 и 76.

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид огромните 
разлики между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
изисквания за екологични, социални и 
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 значително е 
еволюирало определението за общите
методологии за разходите през 
жизнения цикъл. Ето защо изглежда 
целесъобразно да се продължи по същия 
начин – 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 насърчава 
развитието и използването на 
европейски подходи за определяне на 
разходите през жизнения цикъл като 
още един стимул за използването на 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивия растеж.

(45) От изключителна важност е 
напълно да се използва потенциалът на 
обществените поръчки за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ за 
устойчив растеж. Предвид огромните 
разлики между отделните сектори и 
пазари обаче не би било подходящо да 
се въвеждат общи задължителни 
изисквания за екологични, социални и 
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 енергийно 
ефективни 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 значително е еволюирало 
определението за общи подходи по 
отношение на разходите през 
жизнения цикъл и за социално 
устойчив производствен процес. Ето 
защо изглежда целесъобразно да се 
продължи по същия начин – 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 насърчава развитието и 
използването на европейски подходи за 
определяне на разходите през жизнения 
цикъл и за социално устойчив 
производствен процес като още един 
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стимул за използването на 
обществените поръчки в подкрепа на 
устойчивия растеж. 
Законодателството в конкретните 
сектори също следва да включва 
технически спецификации и 
критерии за възлагане, чиято цел е да 
отчитат ползите от социалната и 
екологичната устойчивост там, 
където не могат да бъдат 
остойностени, като същевременно 
предоставят връзка с предмета на 
поръчката и приемат принципите на 
прозрачност, липса на дискриминация 
и равнопоставеност.

Or. fr

Обосновка

Съображение, изменено съгласно изменението на член 54, приложение VIII

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Тези мерки в конкретните сектори 
следва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възложителите да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Следователно трябва да стане 
ясно, че възложителите могат да 
определят икономически най-изгодната 
оферта и най-ниската цена, като 
използват подход за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл, ако 
използваната методология е 
утвърдена по обективен и 
недискриминационен начин и е 
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, 

(46) Тези мерки в конкретните сектори 
следва да се допълнят с адаптиране на 
директивите за обществените поръчки, 
даващи право на възложителите да 
преследват целите на стратегията 
„Европа 2020“ в своите стратегии за 
покупки. Следователно трябва да стане 
ясно, че възложителите следва да 
определят икономически най-изгодната 
оферта, като вземат предвид жизнения
цикъл и устойчивия производствен 
процес съгласно членове 9, 10 и 11 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които посочват 
кои предварителни условия за 
социална и екологична закрила да се 
вземат предвид в определенията и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Понятието за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
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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 следва да стане 
задължително.

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 следва да стане 
задължително.

Or. fr

Обосновка

Съображение, изменено съгласно измененията на член 2, параграф 22, членове 54 и 77.

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възложителите 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, ако те са свързани 
с предмета на договора. С оглед на по-
доброто интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки
възложителите може също да имат 
право да включат в критериите за 
възлагане за икономически най-
изгодната оферта характеристики във 
връзка с работните условия на лицата, 

(47) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане възложителите трябва да имат 
право да посочват характеристиките 
на жизнения цикъл и на социално 
устойчивия производствен процес, ако 
въпросните характеристики са 
свързани с предмета на договора. 
Техническите спецификации и 
критериите за възлагане следва да се 
тълкуват в широк смисъл. 
Вследствие на това техническите 
спецификации и критериите за 
възлагане могат да посочват 
жизнения цикъл и социално 
устойчивия производствен процес, 
както и социалните и екологичните 
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пряко участващи в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
характеристики могат да се отнасят 
само до защитата на здравето на 
персонала, участващ в 
производствения процес, или 
насърчаването на социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред хората, 
ангажирани с изпълнението на 
договора, включително 
достъпността за лица с увреждания. 
Всеки критерий за възлагане, който 
включва тези характеристики, във 
всеки случай следва да остава 
ограничен до характеристиките, 
които имат 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 г. 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги и по начин, 
който не дискриминира пряко или 
косвено икономически оператори от 
други-държави членки или от трети 
страни по Споразумението или по 
споразумения за свободна търговия, по 
които страна е Съюзът.

аспекти на производствения процес и 
доставката на стоки или услуги. 
Възлагащите органи също така могат 
да използват техническите 
спецификации или критериите за 
възлагане, за да намалят вредните 
или за да увеличат положителните 
социални и екологични последици. С 
оглед на по-доброто интегриране на 
социалните съображения в поръчките
възложителите следва също да имат 
право да включат в техническите 
спецификации и в критериите за 
възлагане характеристики във връзка с 
работните условия на лицата, пряко 
участващи в съответния процес на 
производство или доставка на стоки 
или услуги. Те следва да се прилагат в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не дискриминира пряко 
или косвено икономически оператори от 
други държави членки или от трети 
страни по Споразумението или по 
споразумения за свободна търговия, по 
които страна е Съюзът.

Or. fr

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За поръчки за услуги и за поръчки, 
включващи строително проектиране, 
възложителите трябва също така да 
имат право да използват като критерий

(48) За поръчки за услуги и за поръчки, 
включващи строително проектиране, 
възложителите трябва също така да 
имат право да използват като 
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за възлагане квалифицираността на 
организацията 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.

технически спецификации и критерии
за възлагане квалифицираността на 
организацията и опита на персонала, на 
когото е възложено изпълнението на 
въпросната поръчка, тъй като това може 
да се отрази на качеството и 
социалната устойчивост на 
изпълнението й и в резултат на това – на 
определянето на офертата, която 
предоставя най-добро съотношение 
на разходите и ползите.

Or. fr

Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Оферти, които изглеждат 
необичайно ниски 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, възложителите 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, възложителят трябва да 
има правото да отхвърли офертата.
Отхвърлянето трябва да бъде 
задължително в случаите, в които 
възложителят е установил, че 
необичайно ниската цена се дължи на 
неспазване на задължителното 
законодателство на Съюза в областите 
на социалното, трудовото или 
екологичното право или на 
разпоредбите на международното 

(49) Оферти, които изглеждат 
необичайно ниски 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, възложителите 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 възложителят е 
установил, че необичайно ниската цена 
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 когато оферентът 
не може да даде задоволително 
обяснение относно необичайно 
ниската цена на офертата, 
възложителят следва да отхвърли 
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трудово право. офертата.

Or. fr

Обосновка
Член 79

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(50) 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, 
използвано като покана за участие в 
състезателна процедура, или в 
документите за поръчката. Те могат по-
специално да бъдат насочени в подкрепа 
на професионалното обучение на място, 
наемането на работа на лица, за които 
представлява трудност да се интегрират 
в обществото, за борба срещу 
безработицата, за опазване на околната 
среда или хуманно отношение към 
животните. Например могат да се 
споменат изисквания, приложими при 
изпълнение на поръчката, свързани с 
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
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Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) За периода на изпълнение на 
поръчката 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 
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 услуги 
определя минималните условия, 
които трябва да бъдат 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.

(51) За периода на изпълнение на 
поръчката 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 извършват или доставят 
строителните дейности, услугите и 
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.

Or. fr

Обосновка

Член 79
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Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не 
нарушава правото на публичните 
органи на всички равнища да вземат 
решения за това дали, как и в каква 
степен те самите желаят да 
изпълняват публични функции. 
Публичните органи могат да 
изпълняват поръчения от обществен 
интерес, като използват
собствените си ресурси, без да бъдат 
длъжни да се обръщат към външни 
икономически оператори. Те могат да 
правят това в сътрудничество с други 
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публични органи.

Or. en

Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 – параграф 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

22.„Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство и 
място на 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;

Or. en

Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – параграф 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22а. „характеристики на жизнения 
цикъл“ означава стадии, свързани с 
целия жизнен цикъл на продукта или 
строежа или на предоставяне на 
услугата, както е определено в 
параграф 22 на настоящия член. 
Характеристиките на жизнения 
цикъл могат да бъдат невидими 
характеристики, внедрени в даден 
продукт като резултат от избора, 
направен при производството, или в 
други фази на неупотреба от 
жизнения цикъл на продукта дори ако 
тези характеристики не са очевидни 
във физическите характеристики или 
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функционалните качества на 
получения продукт или услуга; 

Or. en

Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 22б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22б. „социално устойчив 
производствен процес“ означава 
процес на производство, при който 
извършването на строителство, 
услуги или доставки е съобразено със 
здравето и безопасността, 
социалното и трудовото право, 
правилата и стандартите, особено с 
оглед на принципа на 
равнопоставеност на работното 
място. Принципът за 
равнопоставеност на работното 
място се отнася до спазването на 
приложимите срокове и условия на 
труд, в това число по отношение на 
здравето и безопасността, 
социалното и трудовото право, 
правилата и стандартите, 
определени от законодателство на 
Съюза и на всяка държава членка, и 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършават строителството, 
услугите и доставките. 

Or. en
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Дерогация от прилагането на 
настоящата директива с цел защита 
на търговска стратегия
Когато процедурата за възлагане на 
обществена поръчка има за цел да 
разкрие търговска стратегия, върху 
която не би следвало да се привлича 
вниманието на конкуренцията, 
възложителят може да сезира 
контролиращия орган, упоменат в 
член 93, за да получи дерогация на 
прилагането на настоящата 
директива.
За целите на алинея 1, 
възложителят, който отправя 
запитването, внася надлежно 
обосновано искане до контролиращия 
орган, упоменат в член 93, съгласно 
член 93, параграф 3, алинея 1, буква 
ба).
Ако контролиращият орган разреши 
дерогацията съгласно алинея 1, 
настоящата директива не се прилага 
при конкретната процедура за 
възлагане на обществена поръчка.

Or. fr

Изменение 26
Предложение за директива
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Фактическа реципрочност
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Практическото прилагане на 
Споразумението за държавните 
поръчки1 в законодателната рамка на 
Съюза за възлагане на обществени 
поръчки следва да се основава на 
предварителна оценка на правилното 
прилагане на фактическата 
реципрочност при отварянето на 
пазара между Европейския съюз и 
трети страни, подписали 
споразумението. Тази оценка на 
фактическата реципрочност следва 
да обхваща и трети страни, които не 
са страна по Споразумението за 
държавните поръчки и имат достъп 
до европейския пазар за обществени 
поръчки. 
_______________
1 ОВ L 336, 23.12.1994 г.

Or. en

Изменение 27
Предложение за директива
Член 19 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 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 и 
операции на централните банки, 
извършвани с Европейския инструмент 
за финансова стабилност;

в) 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 и 
операции на централните банки, 
извършвани с Европейския инструмент 
за финансова стабилност, по-конкретно 
операциите за снабдяване на 
възлагащите органи с парични 
средства и капитали и услугите, 
предоставяни от централните банки;

Or. fr
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Изменение 28
Предложение за директива
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отношения между публичните органи Сътрудничество между възлагащите
органи

Or. fr

Изменение 29
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 30
Предложение за директива
Член 21 – 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 частното участие, 
характерно за контролиращия 
възлагащ орган или за 
контролираното юридическо лице в 
качеството им на публичноправни 
организации и съгласно концепцията
за социално предприятие. 

Or. fr
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Изменение 31
Предложение за директива
Член 21 – 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 частното участие, 
характерно за контролиращия 
възлагащ орган или за юридическото 
лице, контролирано от същия 
възлагащ орган, в качеството им на 
публичноправни организации и 
съгласно концепцията за социално 
предприятие. 

Or. fr

Изменение 32
Предложение за директива
Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 33
Предложение за директива
Член 21– 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 частното участие, 
характерно за контролиращия 
възлагащ орган или за 
контролираното юридическо лице в 
качеството им на публичноправни 
организации и съгласно представата 
за социално предприятие.

Or. fr

Изменение 34
Предложение за директива
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) 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;

а) споразумението установява реално 
сътрудничество между участващите 
възлагащи органи за гарантиране на 
прилагане на общо поръчение за 
обществена услуга или на обединяване 
на средствата за изпълнение на 
собствените им поръчения;

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

б) споразумението не предвижда и не 
предполага възлагане на евентуално 
необходими поръчки за изпълнение на 
поръчението за обществена услуга, 
упоменато в буква а);
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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 
единствено от публичните органи без 
участието на частна страна, с 
изключение на частното участие, 
характерно за участващите 
възлагащи органи в 
сътрудничеството в качеството им 
на публичноправни организации, 
упълномощени от дадена държава
членка да извършват поръчение за 
обществена услуга съгласно 
представата 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 35
Предложение за директива
Член 21 – 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, с изключение на случаите, в 
които става дума за частно участие, 
характерно за участващите 
възлагащи органи в рамките на 
изпълнението на тяхното поръчение 
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за обществена услуга, възложено от 
дадена държава членка, в качеството 
им на публичноправни организации, 
като по този начин се подчиняват 
изключително на съображения от 
обществен интерес или социална 
полза, без да преследват цели от друго 
естество съгласно представата за 
социално предприятие.

Or. fr

Изменение 36
Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 37
Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите следва да дадат
възможност на група от 
икономически оператори да изпълни 
всички технически, законови и 
финансови изисквания като 
самостоятелна единица, като вземат 
предвид индивидуалните 
характеристики на всеки участник в 
групата.

Or. en

Изменение 38
Предложение за директива
Член 33 – 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 39
Предложение за директива
Член 33 – параграф 6 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 40
Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Понятието за конфликт на интереси 
трябва да 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 
трябва да включва като минимум всяка 
ситуация, при която категориите лица 
по параграф 2 имат пряк или косвен 
общ 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 41
Предложение за директива
Член 36 – 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 „общи
интереси“ означава всякакви 
икономически интереси или семейни 
връзки, общи за кандидатите или 
оферентите, включително конфликт на 
професионални интереси.

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

офертите е петдесет и два дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
обществената поръчка.

Or. fr

Изменение 43
Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчката следва да се възлага
единствено въз основа на критерия за 
икономически най-изгодната оферта 
в съответствие с параграф 1 от член 
67.

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато възложителите са 
публикували периодично индикативно 
обявление, което не се използва като 
покана за участие в състезателна 
процедура, минималният срок за 
получаване на оферти по втора алинея 
от параграф 1 от настоящия член може 
да се съкрати до 15 дни, стига 
едновременно да са изпълнени следните 
две условия:

2. Когато възложителите са 
публикували периодично индикативно 
обявление, което не се използва като 
покана за участие в състезателна 
процедура, минималният срок за 
получаване на оферти по втора алинея 
от параграф 1 от настоящия член може 
да се съкрати до тридесет и шест дни, 
стига едновременно да са изпълнени 
следните две условия:

Or. fr
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Изменение 45

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) то е изпратено за публикуване между 
45 дни и 12 месеца преди датата на 
изпращане на обявлението за поръчката.

б) то е изпратено за публикуване между 
петдесет и два дни и 12 месеца преди 
датата на изпращане на обявлението за 
поръчката.

Or. fr

Изменение 46

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възложителите, направят сроковете по 
втора алинея от параграф 1 невъзможни, 
те могат да поставят срок, който не 
трябва да бъде по-кратък от 20 дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
поръчката.

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възложителите, направят сроковете по 
втора алинея от параграф 1 невъзможни, 
те могат да поставят срок, който не 
трябва да бъде по-кратък от двадесет и 
два дни от датата на изпращане на 
обявлението за поръчката.

Or. fr

Изменение 47

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възложителят може да съкрати с 5
дни срока за получаване на оферти, 
посочени във втора алинея от параграф 
1, когато допуска подаването на 
офертите с електронни средства в 
съответствие с член 33, параграфи 3, 4 и 

4. Възложителят може да съкрати със
седем дни срока за получаване на 
оферти, посочени във втора алинея от 
параграф 1, когато допуска подаването 
на офертите с електронни средства в 
съответствие с член 33, параграфи 3, 4 и 
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5. 5.

Or. fr

Изменение 48

Предложение за директива
Член 41– параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 30 дни от датата на изпращане 
на обявлението за поръчката или 
поканата за потвърждаване на интерес и 
в никакъв случай не може да бъде по-
малък от 15 дни.

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от тридесет и седем дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
поръчката или поканата за 
потвърждаване на интерес и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 
двадесет и два дни.

Or. fr

Изменение 49

Предложение за директива
Член 41 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен чрез взаимно 
споразумение между възложителя и 
подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и предадат своите 
оферти. Когато не е възможно да се 
постигне споразумение за срока за 
получаване на офертите, възложителят 
трябва да постави срок, който в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 10
дни от датата на изпращане на поканата 
за представяне на оферти.

Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен чрез взаимно 
споразумение между възложителя и 
подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и предадат своите 
оферти. Когато не е възможно да се 
постигне споразумение за срока за 
получаване на офертите, възложителят 
трябва да постави срок, който в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 
двадесет и четири дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
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на оферти.

Or. fr

Изменение 50

Предложение за директива
Член 42 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от 30 дни от датата на изпращане 
на обявлението за поръчката или когато 
се използва периодично индикативно 
обявление като покана за участие в 
състезателна процедура – датата на 
изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 15
дни.

Минималният срок за получаването на 
заявките за участие по принцип 
задължително се определя на не по-
малко от тридесет и седем дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
поръчката или когато се използва 
периодично индикативно обявление 
като покана за участие в състезателна 
процедура – датата на изпращане на 
поканата за потвърждаване на интерес, 
и в никакъв случай не може да бъде по-
малък от двадесет и два дни.

Or. fr

Изменение 51

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен чрез взаимно 
споразумение между възложителя и 
подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и предадат своите 
оферти. Когато не е възможно да се 
постигне споразумение за срока за 
получаване на офертите, възложителят 
трябва да постави срок, който в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 10

Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен чрез взаимно 
споразумение между възложителя и 
подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и предадат своите 
оферти. Когато не е възможно да се 
постигне споразумение за срока за 
получаване на офертите, възложителят 
трябва да постави срок, който в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 
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дни от датата на изпращане на поканата 
за представяне на оферти.

двадесет и четири дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. fr

Изменение 52
Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки имат право да 
предвидят възможността 
възложителите да използват 
партньорства за иновации, както е 
регламентирано в настоящата 
директива. Държавите членки имат 
право да решат да не транспонират в 
своето национално право 
партньорствата за иновации или да 
ограничат тяхното използване до 
определени видове поръчки.

1. Държавите членки предвиждат
възможността възложителите да 
използват партньорства за иновации, 
както е регламентирано в настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато 
предметът на рамковото 
споразумение го оправдава.

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
надлежно обосновани случаи, по-
специално в един от следните случаи:

а) за изпълнението на рамковото 
споразумение са необходими 
инвестиции:
i) амортизируеми – за период над 
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четири години;
ii) свързани с обучението или 
поддържането на уменията на 
персонала; или
iii) в сферата на иновациите, 
изследванията или развитието;
б) рамковото споразумение е свързано 
със сигурността и безопасността; 
или
в) предметът или срокът за 
прилагане при изпълнение на 
рамковото споразумение изискват 
период от над четири години.

Or. fr

Изменение 54
Предложение за директива
Член 47 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Електронният търг трябва да се 
основава на цени и/или на новите 
стойности на посочените в 
спецификациите характеристики на 
офертите.

а) единствено въз основа на цените, 
когато поръчката се предоставя 
съобразно най-нискатa ценa; 
б) по цени и/или по новите стойности на 
посочените в спецификациите 
характеристики на офертите, когато 
поръчката се възлага по критерия за 
икономически най-изгодна оферта.

Or. en

Изменение 55
Предложение за директива
Член 47 – параграф 5 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 56
Предложение за директива
Член 54 – 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. В тях се 
определят необходимите 
характеристики за строителството, 
услугата или доставката.

Техническите спецификации се 
посочват в документите за 
обществените поръчки. В тях се 
определят необходимите 
характеристики за строителството, 
услугата или доставката, за да се 
постигнат едновременно 
функционалните и устойчивите цели 
на възложителя.

Or. en

Изменение 57
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези характеристики могат също така 
да се отнасят до конкретния процес за 
тяхното производство или осигуряване 
на съответното строителство, доставки 
или услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл, както е посочено в 
член 2, точка 22.

Тези характеристики се отнасят също 
така до конкретния процес за тяхното 
производство или осигуряване на 
съответното строителство, доставки или 
услуги или на всеки друг етап от 
жизнения цикъл и социално 
устойчивия производствен процес, 
както е посочено в член 2, точки 22, 
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22а и 22б.

Or. en

Изменение 58
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възложителя – тези 
технически спецификации трябва да 
бъдат, освен в надлежно обосновани 
случаи, които следва да бъдат 
определени в документите на
обявлението за състезателна
процедура и търг и да бъдат
съобразени с критериите за достъпност 
за хора с увреждания или да бъдат с 
предназначение, което е валидно за 
всички потребители.

Or. en

Изменение 59
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите спецификации могат 
също така да включват, според 
случая, изисквания, свързани с:

Or. en
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Изменение 60
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисквания, свързани с околната 
среда и климата, и изисквания от 
гледна точка на социално устойчивия 
производствен процес;

Or. en

Изменение 61
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) характеристики на жизнения 
цикъл;

Or. en

Изменение 62
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социално устойчив производствен 
процес;

Or. en

Изменение 63
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) организирането, квалификацията и 



PE483.470v02-00 46/87 PR\902023BG.doc

BG

опита на персонала, на който е 
възложено изпълнението на 
съответната поръчка;

Or. en

Изменение 64
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 – буква д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) безопасност или размери, 
включително процедури за 
осигуряване на качеството, 
терминология, символи, тестване и 
методи на тестване, опаковане, 
маркиране и етикетиране, 
инструкции за потребителя;

Or. en

Изменение 65
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 5 – буква е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) правила, свързани с дизайна и 
разходите, тестването, проверката и 
одобряването на условията на труд и 
методите или техниките на строеж 
или всякакви други технически 
условия, които възложителят има 
право да определи съгласно общите 
или специалните норми, свързани със 
завършения строеж и материалите 
или дяловете, които включва.

Or. en
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Изменение 66
Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително екологичните 
характеристики, стига параметрите да са 
достатъчно точно определени, за да 
позволяват на оферентите да определят 
предмета на поръчката, а на 
възложителите – да възложат поръчката;

а) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или 
функционалните изисквания, 
включително социалните и 
екологичните характеристики, стига 
параметрите да са достатъчно точно 
определени, за да позволяват на 
оферентите да определят предмета на 
поръчката, а на възложителите – да 
възложат поръчката; съгласно параграф 
1 техническите спецификации могат 
да бъдат формулирани с оглед на 
изискванията за работните 
характеристики или 
функционалните изисквания, свързани 
с характеристиките на жизнения 
цикъл или социално устойчивия 
производствен процес на 
строителството, доставките или 
услугите за изпълнение, а не само с 
оглед на изискванията за работните 
характеристики или 
функционалните изисквания на 
извършваното строителство, 
доставки или услуги;

Or. en

Изменение 67
Предложение за директива
Член 54 – 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, 

б) чрез позоваване на спецификациите
и стандартите, определени в точка 2 
от приложение VIII, като с 
предимство се ползват европейските и 
международните стандарти, и само при 
липса на такива – националните 
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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 
позоваване се добавят думите „или 
еквивалентно“;

стандарти; при всяко позоваване се 
добавят думите „или еквивалентно“;

Or. en

Изменение 68
Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на изискванията 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 изискванията 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 69
Предложение за директива
Член 54 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) чрез позоваване на техническите 
спецификации, упоменати в буква б), за 
някои характеристики, а за други – чрез 

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

други – чрез позоваване на 
изискванията във връзка с работните 
характеристики или функционалните 
изисквания, упоменати в буква а).

Or. en

Изменение 70
Предложение за директива
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Освен ако това не е обосновано 
поради предмета на поръчката, в 
техническите спецификации не се 
използват позоваване 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 
стоки. Подобно позоваване се 
разрешава в изключителни случаи, 
когато е невъзможно предметът на 
поръчката да се опише достатъчно 
точно и разбираемо в съответствие с 
параграф 3. Към това позоваване се 
добавят думите „или еквивалентно“.

4. Когато това не е обосновано поради 
предмета на поръчката, в техническите 
спецификации може да се използва
позоваване на конкретен модел или 
източник, място на производство 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 71
Предложение за директива
Член 54 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато възложител използва 
възможността за позоваване на 
спецификациите, упоменати в параграф 
3, буква б), той не отхвърля оферта въз 
основа на аргумента, че оферираното 

5. Когато възложител използва 
възможността за позоваване на 
спецификациите и стандартите, 
упоменати в параграф 3, буква б), той не 
отхвърля оферта въз основа на 
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строителство, доставки и услуги не 
съответстват на спецификациите, на 
които възложителят се е позовавал, ако 
оферентът докаже в своята оферта по 
какъвто и да било подходящ начин, 
включително чрез свидетелствата, 
посочени в член 56, че предлаганите от 
него решения удовлетворяват в 
еквивалентна степен изискванията, 
определени в техническите 
спецификации.

аргумента, че оферираното 
строителство, доставки и услуги не 
съответстват на спецификациите и 
стандартите, на които възложителят 
се е позовавал, ако оферентът докаже в 
своята оферта по какъвто и да било 
подходящ начин, включително чрез 
свидетелствата, посочени в член 56, че 
предлаганите от него решения 
удовлетворяват в еквивалентна степен 
изискванията, определени в 
техническите спецификации.

Or. en

Изменение 72
Предложение за директива
Член 54 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възложител използва 
възможността, предвидена в параграф 3, 
буква а), да формулира технически 
спецификации въз основа на изисквания 
за работни характеристики и 
функционални изисквания, той не 
отхвърля оферта за доставки, услуги или 
строителство, които съответстват на 
национален стандарт, въвеждащ 
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 възложителя 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

Когато възложител използва 
възможността, предвидена в параграф 3, 
буква а), да формулира технически 
спецификации въз основа на изисквания 
за работни характеристики и 
функционални изисквания, той не 
отхвърля оферта за доставки, услуги или 
строителство, които съответстват на 
национален стандарт, когато
критерият за този стандарт се отнася
до определените от възложителя 
изисквания за работни характеристики и 
функционални изисквания.

Or. en
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Изменение 73
Предложение за директива
Член 55 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Етикети Етикети и сертификати за 
съответствие със стандарт, чието 
изпълнение се потвърждава от трета 
страна,

Or. en

Изменение 74
Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възложители посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания съгласно член 54, параграф 
3, буква а), те могат да изискат това 
строителство, доставки или услуги да 
носят определен етикет, стига всички 
долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

Когато възложители посочват 
екологични, социални или други 
характеристики на строителство, услуга 
или доставка по отношение на 
изискванията за работните 
характеристики или функционалните 
изисквания съгласно член 54, параграф 
3, буква а), те могат да изискат това 
строителство, доставки или услуги да 
носят определен етикет и/или 
сертификат за съответствие със 
стандарт, чието изпълнение се 
потвърждава от трета страна, стига 
всички долуизброени условия да бъдат 
изпълнени:

а) изискванията за етикета засягат 
единствено характеристики, свързани с 
предмета на поръчката, и са подходящи 
от гледна точка на определянето на 
характеристиките на строителството, 
доставките или услугите, предмет на 
поръчката;

а) изискванията за етикета и/или 
сертификата за съответствие със 
стандарт, чието изпълнение се 
потвърждава от трета страна,
засягат единствено характеристики, 
свързани с предмета на поръчката, и са 
подходящи от гледна точка на 
определянето на характеристиките на 
строителството, доставките или 
услугите, предмет на поръчката;

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

сертификата за съответствие със 
стандарт, чието изпълнение се 
потвърждава от трета страна, са 
изготвени въз основа на научна 
информация или на други обективно 
проверими и недискриминиращи 
критерии;

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

в) етикетите и/или сертификатите за 
съответствие със стандарт, чието 
изпълнение се потвърждава от трета 
страна, са определени 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 
съответствие със стандарт, чието 
изпълнение се потвърждава от трета 
страна, са достъпни за всички 
заинтересовани страни. 

д) критериите за етикети се определят 
от трета страна, която е независима от 
икономическия оператор, който 
кандидатства за етикета.

д) критериите за етикети и/или 
сертификати за съответствие със 
стандарт, чието изпълнение се 
потвърждава от трета страна, се 
определят от трета страна, която е 
независима от икономическия оператор, 
който кандидатства за етикета.
Третата страна може да бъде 
определен национален или 
правителствен орган или 
организация.

Or. en

Изменение 75
Предложение за директива
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато даден етикет отговаря на 
условията, предвидени в параграф 1, 
букви б), в), г) и д), но също така

2. Когато стандарт, чието изпълнение 
се потвърждава от трета страна, не 
попада в определението, упоменато в 
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поставя изисквания, които не са 
свързани с предмета на поръчката, 
възложителите могат да използват само 
онези подробни спецификации на 
етикета или, когато е необходимо, 
части от тях, които са свързани с 
предмета на поръчката и са подходящи 
от гледна точка на определянето на 
характеристиките на този предмет.

точка 5а от приложение VIII, понеже
въпросният критерий поставя 
изисквания, които не са свързани с 
предмета на поръчката, възложителите 
могат да използват само подробни 
спецификации на стандарта или, 
когато е необходимо, части от тях, 
които са свързани с предмета на 
поръчката и са подходящи от гледна 
точка на определянето на 
характеристиките на този предмет.

Or. en

Изменение 76
Предложение за директива
Член 55 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителят може да посочи в 
своите технически спецификации, че 
строителството, доставките или 
услугите, които са съобразени с такъв 
стандарт, следва да бъдат считани
за съобразни на техническите 
спецификации. Възложителите 
следва също да приемат всички 
равностойни стандарти, които 
отговарят на установените от 
възложителя спецификации. За 
строителство, доставки или услуги, 
чието съответствие с този 
стандарт не било проверено от 
трета страна, възложителите 
следва да приемат техническо досие 
от производителя или друго 
подходящо средство за доказателство 
като сертификати и декларации.

Or. en
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Изменение 77
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поръчките могат да се разделят на 
еднородни или разнородни обособени 
позиции. Прилага се член 13, 
параграф 7.

1. Освен в случаите, когато 
предметът на поръчката не 
позволява идентифициране на 
отделните услуги, възложителят
възлага поотделно всяка от 
обособените позиции. Прилага се 
член 13, параграф 7.

Or. fr

Изменение 78
Предложение за директива
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите посочват дали офертите 
са ограничени до една или повече 
обособени позиции в обявлението за 
поръчката, в поканата за потвърждаване 
на интерес, или когато обявление за 
съществуването на квалификационна 
система се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за представяне на оферти или 
за участие в договарянето.

Възложителите посочват дали офертите 
са ограничени до една или повече 
обособени позиции в обявлението за 
поръчката, в поканата за потвърждаване 
на интерес, или когато обявление за 
съществуването на квалификационна 
система се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за представяне на оферти или 
за участие в договарянето. 
Възложителите свободно избират 
броя на обособените позиции, като 
отчитат най-вече техническите 
характеристики на изискваните 
услуги, структурата на съответния 
икономически сектор и в краен случай 
приложимите за някои професии 
норми.

Or. fr
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Изменение 79
Предложение за директива
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Възложителите 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. Възложителите 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. 

2. Кандидатите не могат да 
представят различни оферти според 
броя на обособените позиции, които 
могат да получат. Възложителите 
ограничават 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. 
Възложителите определят и посочват в 
документите за обществената поръчка 
обективни и недискриминационни 
критерии или правила за възлагането на 
различните обособени позиции. 

Or. fr

Изменение 80
Предложение за директива
Член 59 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В документите за възлагане на 
обществена поръчка, свързани с 
информацията за обособените 
позиции, възложителите следва да 
поискат от оферента да посочи в 
офертата си всеки дял от поръчката, 
който възнамерява да възложи на 
трета страна подизпълнител, и
всички предложени подизпълнители 
на офертирана обособена позиция, в 
рамките на три последователни 
равнища на подизпълнение в 
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съответствие с член 81.

Or. en

Изменение 81
Предложение за директива
Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Възложителите не възлагат поръчка 
на оферента, подал най-добрата оферта, 
когато са установили, че той не 
изпълнява задълженията, установени в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право от 
законодателството на Съюза или на 
всяка държава членка или 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите или доставките, или от 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XIV, или 
задълженията в областта на 
правото на интелектуалната
собственост.

Or. en

Изменение 82
Предложение за директива
Член 70 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато не се прилагат такива 
закони, нарушаването на други 
закони, които се прилагат за 
оферента и гарантират същото 
равнище на защита, също следва да 
бъде предпоставка за изключване от 
процедурата.
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Or. en

Изменение 83
Предложение за директива
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 98 за изменение 
на списъка в приложение XIV при 
необходимост, поради сключване на 
нови международни споразумения или 
модификации на действащи 
международни споразумения. 

заличава се

Or. en

Изменение 84
Предложение за директива
Член 75 – 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 85
Предложение за директива
Член 75 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възложителите могат да изискат 
сертификати, издадени от
независими органи, които да 
удостоверяват, че икономическият 
оператор отговаря на правилата и 
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стандартите в областта на 
здравеопазването и безопасността, 
социалното и трудовото право, 
определени от законодателството на 
Съюза и на държавите членки и от 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършват строителство, услугите 
или доставките.

Or. en

Изменение 86
Предложение за директива
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 97 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със
стандартите за качество и екологично 
управление, посочени в 1 и 2 от 
настоящия член.

3. При поискване държавите членки 
предоставят на други държави членки в 
съответствие с член 97 всяка 
информация, имаща отношение към 
документите, представени като 
свидетелство за съответствие със 
стандартите за качество и екологично и 
социално управление, посочени в 1 и 2 
от настоящия член.

Or. en

Изменение 87
Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки 
съгласно един от следните критерии:

Без да се засягат националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби относно 
заплащането на определени услуги, 
възложителите възлагат поръчки на 
икономически най-изгодната оферта.

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

Or. en

Изменение 88
Предложение за директива
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По усмотрение на възложителя 
разходите могат да се оценяват въз 
основа единствено на цената или 
посредством подход за оценка на 
ефективността на разходите, 
например при използване на подхода 
за оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл, съгласно условията, 
посочени в член 77.

заличава се

Or. en

Изменение 89
Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PE483.470v02-00 60/87 PR\902023BG.doc

BG

Изменение 90
Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) процес на жизнения цикъл и 
характеристики на жизнения цикъл;

Or. en

Изменение 91
Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) социално устойчив производствен 
процес

Or. en

Изменение 92
Предложение за директива
Член 76 – 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 
възложителя, който трябва да провери 
дали заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
следва да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и 
опитът 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 възложителя, който 
трябва да провери дали заместниците 
осигуряват еквивалентна организация и 
качество;

Or. en
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Изменение 93
Предложение за директива
Член 76 – 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, 
както е посочено в параграф 1, буква 
а) и в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 94
Предложение за директива
Член 76 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за възлагане трябва да 
гарантират възможност за 
ефективна и справедлива конкуренция 
и да бъдат придружени от 
изисквания, които позволяват на 
възложителите да проверят 
ефективно информацията, 
предоставена от оферентите, за да
преценят дали оферентите 
отговарят на критериите за 
възлагане;

Or. en

Изменение 95
Предложение за директива
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Критериите за възлагане не дават 4. Критериите за възлагане не дават 
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неограничена свобода на избор на 
възложителя. Те гарантират
възможността за ефективна 
конкуренция и са придружени от 
изисквания, които позволяват 
представената от оферентите 
информация да се проверява ефективно. 
Възложителите проверяват по 
ефективен начин дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 
въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

неограничена свобода на избор на 
възложителя. Критериите за възлагане
с определяне на оферент, който 
представя икономически най-
изгодната оферта, следва да:

а) бъдат свързани с предмета на 
поръчката;
б) бъдат придружени от изисквания, 
които позволяват представената от 
оферентите информация да се проверява 
ефективно;

(c) гарантират възможността за 
ефективна конкуренция.
Възложителите проверяват по 
ефективен начин дали офертите 
отговарят на критериите за възлагане 
въз основа на представените от 
оферентите информация и свидетелства.

Or. en

Изменение 96
Предложение за директива
Член 76 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая, посочен в параграф 1, буква 
а) възложителят посочва относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

Възложителят посочва относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

Or. en
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Изменение 97
Предложение за директива
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл

Разглеждане на целия жизнен цикъл

Or. en

Изменение 98
Предложение за директива
Член 78 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оферентът не може да представи 
сертификатите и документите, които се 
изискват съгласно член 74, параграф 3;

а) оферентът не може да представи 
сертификатите и документите, които се 
изискват съгласно член 74, параграф 3 и 
член 73, параграф 1;

Or. en

Изменение 99
Предложение за директива
Член 78 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) оферентът не може да 
предостави актуална информация за 
платени данъци и вноски за социално 
осигуряване, каквато се изисква преди 
възлагането на поръчката.

Or. en

Изменение 100
Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 101
Предложение за директива
Член 79 – 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 102
Предложение за директива
Член 79 – 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 103
Предложение за директива
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също могат да
поискат такива обяснения.

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също 
изискват такива обяснения.
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Or. en

Изменение 104
Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Обясненията, посочени в параграфи 1 
и 2, следва по-конкретно да се отнасят 
до:

Or. en

Изменение 105
Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 106
Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в съответствие с правилата и 
стандартите в областта на 
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здравеопазването и безопасността, 
социалното и трудовото право,
установени от законодателството на 
Съюза и на държавите членки, и 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършват строителството,
услугите или доставките.

Or. en

Изменение 107
Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) в съответствие с изискванията за 
подизпълнение, упоменати в член 81.

Or. en

Изменение 108
Предложение за директива
Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Възложителите отхвърлят офертата, 
когато са установили, че стойността ѝ е 
необичайно ниска, тъй като офертата не 
отговаря на изискванията, установени от 
законодателството на Съюза и на 
държавите членки и от 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършват строителството, 
услугите или доставките, в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално и 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.
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Or. en

Изменение 109
Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документацията за обществената 
поръчка възложителят 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, който 
възнамерява да възложи на 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители.

1. В документацията за обществената 
поръчка възложителят изисква 
оферентът да посочи в своята оферта 
дела от поръчката, който възнамерява да 
възложи на подизпълнители, както и 
предлаганите подизпълнители.

Or. en

Изменение 110
Предложение за директива
Член 81 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки следва да 
ограничат възможността 
оферентът да възлага на 
подизпълнители каквито и да било 
дялове от строителството или 
услугите за извършване или стоки за 
доставяне до не повече от три 
последователни равнища на 
подизпълнение.

Or. en

Изменение 111
Предложение за директива
Член 81 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна на 
подизпълнителя и когато естеството на 
поръчката позволява, възложителят 
превежда 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 задължително се 
посочва в документите за обществената 
поръчка.

2. Държавите членки предвиждат, че 
при заявка от страна на подизпълнителя 
и когато естеството на поръчката 
позволява, възложителят превежда 
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 задължително се 
посочва в документите за обществената 
поръчка.

Or. en

Изменение 112
Предложение за директива
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния икономически оператор.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се 
засяга въпросът за отговорността на 
основния изпълнител. Държавите
членки следва да осигурят система за 
солидарна отговорност при 
определяне на веригата от 
подизпълнители. Те следва да 
гарантират, че главният изпълнител 
и всички междинни подизпълнители, 
които са нарушили основните права, 
изискванията за здравеопазване и 
безопасност или социалните и 
трудовите норми и стандарти, 
установени в законодателството на 
Съюза и на държавите членки и в 
колективните споразумения, които се 
прилагат на мястото, където се 
извършват строителството, 
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услугите или доставките, ще бъдат 
длъжни да извършат плащания във 
връзка с тези нарушения, като 
например неизплатени 
възнаграждения, данъци или социални 
осигуровки, допълнително или вместо 
подизпълнителя или изпълнителя, 
чийто работодател е директен 
подизпълнител.

Държавите членки могат да въведат
по-строги правила за поемане на 
отговорност съгласно националното 
законодателство.
Възложителят в своя договор с
основния изпълнител и основният
изпълнител в своите договори с
всички междинни подизпълнители
включват клауза, съгласно която в 
случай че имат основания да считат, 
че непосредственият им 
подизпълнител нарушава правилата, 
упоменати в алинея 2,
непосредственият подизпълнител 
следва да предприеме незабавни
действия за справяне със ситуацията, 
като ако това не стане, договорът се 
прекратява.

Or. en

Изменение 113
Предложение за директива
Член 82 – 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 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 

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 12, и когато 
е под 10% от цената на първоначалната 
поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 



PE483.470v02-00 70/87 PR\902023BG.doc

BG

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

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

Or. en

Изменение 114
Предложение за директива
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83a
Контрол на изпълнението на 

поръчката
1. Възложителите могат да изискват 
или да им бъде изискано от 
държавите членки да контролират 
изпълнението на поръчката, 
възложена на изпълнителя, и на 
определен етап от срока на 
поръчката да извършат оценка на 
изпълнението, използвайки метод, 
основан на целта и съответните 
критерии и прилаган по системен, 
последователен и прозрачен начин.
Всяка оценка на изпълнението се
свежда до знанието на съответния 
изпълнител, който има 
възможността в разумен срок да 
оспори данните и да получи съдебна 
защита.
2. Когато оценката е извършена в 
съответствие с параграф 1 и е 
установено, че икономическият 
оператор или подизпълнителят, 
посочен от икономическия оператор 
по този договор, допуска значителни 
или постоянни грешки в 
изпълнението на което и да било
съществено изискване от договора и 
икономическият оператор не е 
оспорил заключенията или 
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възраженията на икономическия 
оператор не са потвърдени чрез 
търсене на съдебна защита, 
възложителят съобщава този факт и 
необходимите подробности от 
оценката на контролните и 
административните органи, 
упоменати в членове 93 и 97.
3. Държавите членки гарантират, че 
възложителите могат лесно да 
получат информация и помощ с оглед 
прилагането на настоящия член чрез 
съдействието, предоставено от 
контролните и административните 
органи, упоменати в членове 93, 96 и 
97.

Or. en

Изменение 115
Предложение за директива
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителите, възнамеряващи да 
възложат поръчка за посочените в 
член 84 услуги, оповестяват своето 
намерение с обявление за поръчка.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Предложение за директива
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 

2. Държавите членки осигуряват на 
възложителите правото да се 
съобразяват с необходимостта от 
осигуряване на качеството, 
непрекъснатото изпълнение, 
достъпността, предлагането и 



PE483.470v02-00 72/87 PR\902023BG.doc

BG

изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите. Държавите членки могат 
също така да предвидят изборът на 
доставчика на услугите да не се прави 
единствено въз основа на цената за 
осигуряване на услугата.

изчерпателността на услугите, 
специфичните потребности на 
различните категории потребители, 
приобщаването и осигуряването на 
възможности за потребителите и 
иновациите, като защита за 
потребителя и социално 
приобщаване.

2a. Възложителите гарантират, че 
при избора на доставчик на услугите
се вземат предвид социалните 
стандарти и съображения в 
съответствие с параграф 22б от член 
2 и членове 54, 70, 72, 74 и 81.
2б. Когато избират доставчик на 
услугата, възложителите вземат 
предвид запазените права, предвидени 
в член 31.

Or. en

Изменение 117
Предложение за директива
Член 87 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 118
Предложение за директива
Член 93 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 

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

дейностите по изпълнението (наричан 
по-нататък „надзорния орган“). 
Държавите членки информират 
Комисията за органа, който са 
определили. 

Държавите членки, в които вече 
съществува надзорен орган, следва да 
прехвърлят на този орган 
отговорностите за изпълнението на 
поръчката, описани в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 119
Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разрешение за дерогация от
прилагането на настоящата 
директива, издадено на възложител, 
който е подал молба за дерогация 
съгласно член 11а;

Or. fr

Изменение 120
Предложение за директива
Член 93 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на случаи на 
измами, корупция, конфликти на 
интереси и други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки; 

г) установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) и 
наблюдение за предотвратяване, 
откриване и подходящо докладване на 
случаи на измами, корупция, конфликти 
на интереси, други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки, 
както и определени нарушения на 
клаузите, упоменати в членове 70, 74 
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и 81; 

Or. en

Изменение 121
Предложение за директива
Член 96 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдействие за възложителите и 
стопанските субекти

Съдействие за възложителите 

Or. en

Изменение 122
Предложение за директива
Член 96 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за да 
предоставят правни и икономически 
консултации, указания и съдействие на 
възложителите при подготовката и 
провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. 
Държавите членки също така осигуряват 
на всеки възложител възможност да 
получи компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси, по-
специално във връзка с клаузите, 
упоменати в членове 70, 74 и 81.

Or. en

Изменение 123
Предложение за директива
Член 96 – параграф 2
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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 чрез електронни 
средства или посредством използване 
на съществуващите мрежи, 
специализирани в дейности по 
ориентиране на стопанските 
субекти.

заличава се

Or. en

Изменение 124
Предложение за директива
Член 96 – 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 125
Предложение за директива
Член 96 – параграф 3 – алинея 2
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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

Изменение 126
Предложение за директива
Член 96 – 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 127
Предложение за директива
Член 96а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96a
Информация за икономическите 

оператори
За да се улесни правилното разбиране 
на разпоредбите на настоящата 
директива, държавите членки 
гарантират, че съответната 
информация може да бъде получена, 
включително по електронен път или 
чрез съществуващите мрежи, 
предназначени за съдействие на 
бизнеса.
На икономическите оператори, 
които възнамеряват да участват в 
процедура за възлагане в друга 
държава членка, се предоставя
специфична информация, която
включва най-малко
административните изисквания в 
съответната държава членка, както 
и евентуални задължения, свързани с 
възлагането на обществена поръчка 
по електронен път.
Държавите членки гарантират, че 
заинтересованите икономически 
оператори имат лесен достъп до 
съответната информация, свързана 
със задълженията за данъчно 
облагане, защита на околната среда, 
както и със задълженията, 
произтичащи от социалното и 
трудовото право, действащи в 
държавата членка, региона или 
мястото, където се извършва 
строителството или където се 
доставят услугите, и които се 
прилагат за извършваното на място 
строителство или за услугите, 
доставяни при изпълнението на 
поръчката.

Or. en
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Изменение 128
Предложение за директива
Член 98 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 и 95 се предоставя на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
77, 85 и 95 се предоставя на Комисията 
за неопределен период от време, 
считано от *.

_____________
* ОВ: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 129
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 1 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Технически спецификации“ 
означава едно от следните:

заличава се

а) при поръчките за доставки или 
услуги, спецификация във вид на 
документ, дефиниращ изискуемите 
от продукта или услугата 
характеристики, като равнище на 
качество, ниво на изпълнение съгласно 
изискванията за опазване на 
околната среда и климата, 
проектиране, което да отговаря на 
всички изисквания (включително 
достъп за лица с увреждания) и 
оценка на съответствието, работни 
характеристики, приложение на 
продукта, безопасност или размери, 
включително съотносими към 
продукта изисквания по отношение 
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на наименованието, под което се 
продава, терминология, символи, 
изпитване и методи на изпитване, 
опаковане, маркиране и етикетиране, 
инструкции за ползвателя, 
производствени процеси и методи на 
всеки етап от жизнения цикъл на 
доставката или услугата и процедури 
за оценка на съответствието;
б) при поръчки за строителство –
всички технически предписания, 
които се съдържат по-специално в 
документацията по поръчката, 
определящи изискваните 
характеристики на материалите, 
стоките или консумативите, които 
позволяват съответният материал, 
стока или консуматив да бъдат 
описани така, че да отговарят на 
предвидената от възложителя 
употреба. Тези характеристики 
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 
строителството. Тези 
характеристики 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 
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актове, по отношение на завършено 
строителство и материалите или 
частите, включени в него;

Or. en

Изменение 130
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 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) 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:

а) „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 за широката 
общественост;

ii) „европейски стандарт“: стандарт, 
приет от европейска организация по 
стандартизация и достъпен за широката 
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 широката
общественост.

б) Европейски технически одобрения;
в) обща техническа спецификация;
г) технически еталон; или
д) стандарт, чието изпълнение се 
потвърждава от трета страна, и 
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сертифициране от трета страна.

Or. en

Изменение 131
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „Европейско техническо 
одобрение“ означава положителна 
техническа оценка за годността на 
продукт, 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

Изменение 132
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „Общи технически спецификации“ 
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/EИО и 93/15/EИО 
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, 

заличава се
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2009/105/EО и 2009/23/EО на 
Европейския парламент и на Съвета] 
и публикувана в Официален вестник 
на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 133
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 134
Предложение за директива
Приложение VIII – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. „Стандарт, чието изпълнение се 
потвърждава от трета страна,“ 
означава спецификация, въведена във 
връзка с екологични, социални или 
други характеристики на 
строителството, услугата или 
доставката (включително 
характеристики на жизнения цикъл и 
социално устойчивия производствен 
процес), която е достъпна за всички 
заинтересовани страни и изисква 
проверка на съответствието от 
трета, независима от оферентите
страна, когато критериите за 
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спецификация:
(i) засягат единствено 
характеристиките, свързани с 
предмета на поръчката;
(ii) са изготвени въз основа на научна 
информация или се основават на 
други критерии, които могат да 
бъдат обективно проверени и не 
пораждат дискриминация;
(iii) са установени в рамките на
открита и прозрачна процедура, в 
която могат да участват всички 
заинтересовани страни, в това число 
правителствени органи, профсъюзи, 
потребители, производители, 
дистрибутори и екологични 
организации;
(iv) са определени от трета страна, 
която не зависи от нито един 
икономически оператор,  
кандидатстващ за проверка на 
съответствието с критериите.

Or. en

Изменение 135

Предложение за директива
Приложение XIV – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Конвенция 94 относно трудовите 
клаузи при публични договори;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът счита, че осъвременяването на директивите за възлагане на обществени 
поръчки следва да включва, от една страна, опростяване на правилата, а от друга 
страна, рационализирани и ефективни процедури, основани на критерии за възлагане, 
свързани с иновациите и устойчивото развитие, като същевременно се гарантира и по-
голямо участие на МСП и се популяризира възлагането на поръчки по електронен път.

Уместно е да се потърси начин за по-пълноценно използване на възможностите за 
възлагане на обществени поръчки в рамките на единния пазар, за да се стимулират
устойчивият растеж, заетостта и социалното приобщаване. Като се има предвид, че 
обществените поръчки представляват значителен дял от икономиката (около 19% от 
БВП на Съюза), успешното преработване и прилагане на правилата за възлагане на 
обществени поръчки ще допринесе съществено за стимулиране на инвестициите в 
реалната икономика и преодоляване на кризата в европейската икономика.

Докладчикът приветства предложенията на Комисията и счита, че те съдържат 
интересни нови идеи и принципи. Въпреки това тези предложения могат да бъдат 
подобрени, за да се постигне възможно най-добрият резултат. По-подробни обяснения 
по предложенията, направени от докладчика, са поместени в работния документ от 23 
февруари 2012 г. (PE483.690), изготвен от докладчика в подготовка на настоящия
проектодоклад.

 Ефикасно и социално устойчиво възлагане на обществени поръчки 
Относно социалните аспекти докладчикът счита, че предложението на Комисията е 
прекалено умерено. Затова той би желал спазването на социалните стандарти да бъде 
включено във всички етапи от процедурата за възлагане на обществени поръчки.

Във връзка с това докладчикът развива техническите спецификации, представени в 
документите за поръчка и определящи необходимите характеристики, свързани със 
строителството, услугите и доставките, за да могат да позволят на възложителя, ако 
желае, да постигне целите за устойчиво развитие. Техническите спецификации следва 
да могат да включват изисквания, свързани с екологичните изисквания, например, с 
организацията, квалификацията и опита на работниците, на които е възложена 
поръчката; с безопасността, по-специално методите за оценка на качеството на 
продуктите, опаковката и указанията за употреба, с жизнения цикъл и 
характеристиките, свързани със социално устойчивия производствен процес. 

Понятието социално устойчив производствен процес, въведено от докладчика,
присъства и в критериите за възлагане и е определено като производствен процес, 
свързан с предмета на поръчката, независимо дали става въпрос за изпълняване на 
доставки, извършване на строителство или услуги, което гарантира зачитане както на 
здравето и безопасността на работниците, така и на социалните стандарти. Социалните 
критерии, свързани със социално устойчивия производствен процес, се позовават на 
социални стандарти, определени и установени съгласно националното и европейското 
законодателство и колективните споразумения.
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Освен това, докладчикът набляга на мотивите за изключване, като въвежда 
задължението за изключване от обществената поръчка на всеки икономически 
оператор, който е нарушил задълженията, свързани със социалното и трудовото право и 
равенството между половете, установени в националното и европейското 
законодателство и в колективните споразумения. В същия ред на мисли, възложителите
не могат да възложат поръчката на най-добрата оферта, ако икономическият оператор 
не може да представи актуална информация за платени социални осигуровки.

Що се отнася до критериите за подбор, докладчикът би желал възложителите да могат 
да въведат условия за участие, свързани и със спазването на стандартите в областта на 
здравеопазването и безопасността на работниците, социалното и трудовото право, 
определени от националното и европейското законодателство и от колективните 
споразумения.

На последно място, относно етапа с критериите за възлагане, докладчикът счита, че 
понятието най-ниска цена трябва окончателно да бъде заменено с понятието
икономически най-изгодна оферта. Като се има предвид, че методът с икономически 
най-изгодната оферта също отчита цената, възложителите биха могли по този начин да 
направят най-подходящия избор според специфичните си потребности и биха могли да 
вземат предвид стратегическите социални аспекти, социалните критерии – по-
специално социалните и трудовите права, условията на труд, безопасността и здравето 
на работното място, достъпа на лица в неравностойно положение, младежи, жени, 
възрастни работници и безработни от дълго време – екологичните критерии и 
справедливата търговия. С оглед на казаното по-горе, понятието социално устойчив 
производствен процес е включено в оценката на икономически най-изгодната оферта. 
Освен това, определението за жизнен цикъл трябва да включва и мястото на 
производство. В действителност, Европейският съюз следва да има право да 
предпочете местните производители, по-специално МСП, при възлагането на 
обществените поръчки в някои особени случаи. Освен насърчаването на устойчивото 
развитие и запазването на местните и регионалните филиали, тази разпоредба ще 
предостави на възложителите средство за намаляване на последиците от 
икономическата криза на местно равнище.

Въпреки това следва да се уточни, че от съображения за ефикасност и правна сигурност 
нито един критерий за възлагане не дава на възложителя пълна свобода на избор: 
критериите за възлагане, избрани, за да се определи икономически най-изгодната 
оферта, трябва винаги да бъдат свързани с предмета на поръчката и да гарантират 
възможност за ефективна конкуренция.

За да гарантират ефикасно изпълнение на обществените поръчки, държавите членки 
следва също да имат право да задължат възложителите да контролират действията на 
икономическия оператор, който е спечелил поръчката.

 Действително участие на МСП благодарение на рационално подизпълнение
Докладчикът подкрепя подизпълнението, тъй като то позволява на МСП да се развиват.
Въпреки това в някои критични случаи прибягването към последователно
подизпълнение води до експлоатация на работниците и впоследствие до ниско качество 
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на поръчките. Затова е в интерес на всички, както на предприятията, така и на 
възложителите, да гарантират, че при изпълнението на поръчките се извършва 
качествен труд при съблюдаване на трудовото право. Ето защо докладчикът предлага 
да се ограничи последователното подизпълнение, като се въведе граница, която да не 
превишава три нива на подизпълнение. Той предлага също да се въведе принципът за 
отговорност във всяка верига на подизпълнение, за да може подизпълнителите на всеки 
етап да носят отговорност за зачитане на основните права, здравето и безопасността на 
работниците и действащото трудово законодателство. 

Освен това, възложителят трябва да изиска от оферента да посочи в офертата какъв дял
от поръчката евентуално възнамерява да възложи за подизпълнение от трети лица, 
както и предлаганите подизпълнители.

Трябва също да се увеличат разпоредбите относно необичайно ниските оферти, за да се 
предотврати всякаква възможност от подизпълнение, което не спазва трудовото право.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за популяризиране на 
процедурата за обществени поръчки по електронен път. Така ще се опрости и ще се 
насърчава участието на МСП. Той иска обаче да запази настоящите срокове за внасяне 
на оферта съгласно директива 2004/17. Той счита в действителност, че минималната 
продължителност е необходима, за да може оферентите, и по-специално МСП, да 
направят адекватно предложение.

 Опростени обществени услуги за възложителите
Докладчикът обръща специално внимание на възложителите, чиято задача ще бъде да 
прилагат елементите на бъдещата директива относно възлагането на обществени 
поръчки от възложители, извършващи дейности в областта на водоснабдяването,
енергетиката, транспорта и пощенските услуги. Ето защо той би желал задачата им да 
не бъде затруднена и те да получат възможност за възлагане на ефективни поръчки с 
цел благоденствие на съответната общност. За да се гарантира свободното движение на 
стоки, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, както и 
спазването на произтичащите от това принципи като равнопоставеност, липса на 
дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност и прозрачност, предвид 
естеството на засегнатите сектори, както и различното ниво на либерализация в 
държавите членки на Съюза, докладчикът счита, че настоящата директива не може да 
се прилага, когато процедурите за възлагане на обществени поръчки не гарантират 
лоялна конкуренция между икономическите оператори.

Ето защо докладчикът счита за наложително всички процедури, предвидени в 
директивата, да бъдат транспонирани от държавите членки: всеки възложител следва 
действително да разполага с набор от средства, позволяващи му да избере най-
подходящата за потребностите му процедура. Докладчикът счита, че е желателно 
договорената процедура да бъде разширена в бъдеще.

Освен това, докладчикът счита, че държавите членки трябва да предоставят на 
възложителите технически и финансови средства, за да могат те да се приспособят към 
процедурата за възлагане на обществени поръчки по електронен път и да подготвят 
тръжната процедура.
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Докладчикът би желал също така да има по-голяма гъвкавост в отношенията между 
публичните органи, посочени в предложението на Европейската комисия. Комисията 
кодифицира по относително рестриктивен начин настоящата съдебна практика. 
Вследствие на това, полето на действие за местните органи е значително стеснено за 
сметка на общата ефективност на обществените поръчки. Ето защо докладчикът 
предвижда изключения от принципа за пълна забрана на частно участие, като 
подчертава изискването за преследване на общия интерес. Като се има предвид, че тази 
съдебна практика ще се прилага и за публичните органи, когато осъществяват дейност 
в секторите, попадащи в обхвата на настоящата директива, следва да се гарантира
прилагането на едни и същи правила в рамките на настоящата директива и на 
Директива […/…/ЕС] [относно обществените поръчки].

Докладчикът подкрепя предложението на Европейската комисия, чиято цел е да се 
сложи край на разграничението между приоритетни и неприоритетни услуги. Той 
счита, че е уместно да се създаде специален режим за социалните услуги с оглед на 
техните специфични особености и гарантиране на стратегическото използване на 
обществените поръчки, но би желал този режим да се облекчи, като се премахне 
задължението за предварително публикуване и се наблегне на необходимостта от
зачитане на принципите за прозрачност и равнопоставеност.

Относно националния надзорен орган, докладчикът счита, че е важно всяка държава
членка да разполага с орган, който да отговаря за правилното изпълнение на поръчките. 
Въпреки това той би желал да се избегнат всякакви допълнителни административни 
тежести, които могат да забавят дейността на възложителите. Ето защо докладчикът 
счита, че ако държавите членки вече разполагат с такъв орган, то на него следва да 
бъдат възложени нови отговорности.


