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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията неотдавна предложи актуализация на Директивата за обществените поръчки 
(Директива 2004/18/ЕО) и Директивата относно процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските услуги (Директива 2004/17/ЕО). Също така 
беше представено предложение за нова директива за регламентиране на концесиите и 
едва след това – предложение за регламент относно достъпа на стоки и услуги от трети 
държави до вътрешния пазар на ЕС за обществени поръчки и процедурите за подкрепа 
на преговорите за достъп на стоки и услуги от ЕС до пазарите за обществени поръчки 
на трети държави.

На международно равнище обществените поръчки представляват значителен дял от 
световната търговия: в развитите страни секторът на обществените поръчки съставлява 
средно 15  20% от БВП. Въпреки значението си, пазарът на обществени поръчки си 
остава един от най-затворените и най-малко регламентирани сектори на 
международната търговия (по оценки на Комисията повече от половината от световния 
пазар на обществени поръчки все още е затворен за чуждестранна конкуренция).

На многостранно равнище референтната правна рамка е Международното 
споразумение за държавните поръчки (GPA), което наскоро беше подложено на 
преразглеждане, завършило през март 2012 г.Това преразглеждане беше насочено към 
повишаване на прозрачността и отвореността на международните пазари за обществени 
поръчки и към опростяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В 
тази връзка докладчикът по становище приветства този процес на преразглеждане и 
призовава за бързо одобрение от страна на ЕС; същевременно той отбелязва, че 
понастоящем към това международно споразумение са се присъединили само 42 
членове на СТО (сред които са и 27-те държави членки на ЕС), и силно се надява още 
много други държави да се присъединят към него, особено по-развитите страни и 
нововъзникващите икономики, с цел разширяване на географския обхват и по този 
начин създаване на система от общи и универсално приложими правила за този важен 
сектор на международната търговия. 

Конкретни разпоредби, свързани със сектора на обществените поръчки, има и в друго 
споразумение на СТО –  Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС).

На двустранна основа ЕС е обвързан и от ангажиментите си по някои вече сключени 
двустранни споразумения (с Албания, Бивша Югославска Република Македония, 
КАРИФОРУМ, Чили, Хърватия, Мексико, Черна гора, Южна Корея и Швейцария). 
Секторът на обществените поръчки е важна и често деликатна глава от 
продължаващите преговори за сключването на евентуални нови търговски 
споразумения с други международни партньори.  

В този международен контекст докладчикът по становище подчертава значението на 
международното измерение в сектора на обществените поръчки. Отбелязва също така 
необходимостта от постепенно отваряне на международните пазари за обществени 
поръчки въз основата на система от общи правила, при прилагане на принципите за 
реципрочност, справедливост и спазване на международните екологични, социални и 
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трудови стандарти. Европейският съюз понастоящем гарантира на международните 
оператори значителна степен на отвореност на пазарите за обществени поръчки –
отвореност, която много често не се споделя от други големи международни търговски 
партньори. 

Ето защо докладчикът се надява на по-решителни действия от страна на ЕС чрез 
законодателни инициативи и последователно провеждане на преговори, с цел 
възстановяване на равновесието и установяване на истинска равнопоставеност на 
международно равнище. 

В тази връзка критикува решението на Комисията да не пристъпва към съвместна 
стандартизация на „външното измерение“ на сектора на обществените поръчки: 
решението да не предлага отново разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО за оферти, 
включващи чуждестранни стоки и услуги, и последващото представяне на 
допълнителна, но напълно независима законодателна инициатива, включително по 
отношение на свързаната с нея законодателната процедура, въпреки одобрението на 
предложеното съдържание биха могли да създадат опасен правен вакуум, лишавайки 
европейското законодателство от разпоредби, насочени към регулиране на достъпа на 
стоки, услуги и предприятия от трети държави до европейския пазар за обществени 
поръчки.

Затова докладчикът счита, че е изключително важно повторното въвеждане на 
конкретни правила за цялостно и всеобхватно регламентиране на условията за 
отхвърляне на оферти, в които преобладават стоки и услуги, необхванати от 
международни споразумения: за тази цел докладчикът възнамерява да адаптира 
законодателния механизъм, предложен от Комисията в последното й предложение за 
регламент.

Също така е важно предложеното от Комисията законодателство за така наречените 
„необичайно ниски оферти“ да стане още по-рестриктивно чрез въвеждане на 
възможността за механизъм за автоматично изключване на оферти, които са на 
значително по-ниска стойност от другите оферти, и чрез разширяване на обхвата на 
минималните условия за искане на допълнителна информация от икономическите 
оператори.

И накрая, беше решено да се въведат някои изменения, целящи да представят по-пълно 
международния контекст, в който функционират европейските директиви.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Обществените поръчки играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ като един от пазарните 
инструменти, които трябва да се 
използват за постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
едновременно с това за гарантиране на 
най-ефективното използване на 
публичните средства. Обществените 
поръчки са важен инструмент при 
преформулирането на европейската 
индустриална политика. 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.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Вътрешният пазар е все по-тясно 
свързан с международните пазари и 
затова ценностите на ЕС като 
прозрачност, принципна позиция 
против корупцията, принцип на 
реципрочността и напредък в 
областта на социалните права и 
правата на човека следва да бъдат 
подобаващо насърчени в рамките на 
политиката за обществени поръчки.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 
1994 година относно сключването от 
името на Европейската общност, що се 
отнася до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986-
1994 г.), Съветът одобри по-специално 
Споразумението за обществените 
поръчки на Световната търговска 
организация (наричано по-долу
„Споразумението“). Целта на 
Споразумението е да установи 
многостранна рамка от балансирани 
права и задължения по отношение на 
обществените поръчки с оглед 
постигане на либерализация и 
разширяване на световната търговия.
Това споразумение беше подложено на 
преразглеждане, завършило през м. 
март 2012 г. Основните цели на 
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задължаващи Съюза, възлагащите 
органи изпълняват задълженията по 
тези споразумения, като прилагат 
настоящата директива към 
икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

преразглеждането бяха увеличаване 
на степента на отваряне на пазарите 
от сектора, разширяване на обхвата 
на споразумението, премахване на 
дискриминационните мерки и 
повишаване на прозрачността на 
процедурите. За поръчките, обхванати 
от Споразумението, както и от други 
съответни международни споразумения, 
задължаващи Съюза, включително 
ангажиментите, поети по силата на 
двустранни търговски споразумения,
възлагащите органи изпълняват 
задълженията по тези споразумения, 
като прилагат настоящата директива 
към икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията. За 
тази цел международните 
ангажименти на Съюза, поети по 
отношение на трети държави във 
връзка с достъпа до пазара за 
обществени поръчки, трябва да бъдат 
транспонирани в правото на ЕС, за да 
се гарантира тяхното ефективно и 
еднакво прилагане.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В рамките на СТО и в 
двустранните си отношения Съюзът 
застъпва позицията за широко 
международно отваряне на пазарите 
за обществени поръчки на Съюза и на 
търговските му партньори, в дух на 
реципрочност и взаимноизгодни 
условия

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)



PE492.628v02-00 8/33 AD\913177BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Когато Европейската комисия 
води преговори за търговски 
споразумения с държави, които не са 
членки на споразумението, тя следва 
да включва критериите, допълващи 
тези за цената в главата за 
обществените поръчки. Възлагащите 
органи следва да могат, със 
съгласието на Комисията, да 
изключват икономически оператори 
от трети държави, които не 
отварят своите пазари за 
обществени поръчки за предприятия 
от ЕС. Това би дало на Комисията 
пространство за маневриране в 
преговорите й с трети държави.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Споразумението се прилага за 
поръчки над определени прагове, 
установени в него, и изразени в 
специални права на тираж. Праговете, 
установени от настоящата директива, 
трябва да се съгласуват, за да се 
гарантира, че съответстват на 
равностойността в евро на праговете в 
Споразумението. Трябва също така да се 
предвиди периодично преразглеждане 
на праговете, изразени в евро, за да 
могат те да се коригират посредством 
чисто математическа операция според 
евентуалните отклонения в стойността 
на еврото спрямо специалното право на 
тираж.

(9) Споразумението се прилага за 
поръчки над определени прагове, 
установени в него, и изразени в 
специални права на тираж. Праговете, 
установени от настоящата директива, 
трябва да се съгласуват, за да се 
гарантира, че съответстват на 
равностойността в евро на праговете в 
Споразумението. Трябва също така да се 
предвиди периодично преразглеждане 
на праговете, изразени в евро, за да 
могат те да се коригират посредством 
чисто математическа операция според 
евентуалните отклонения в стойността 
на еврото спрямо специалното право на 
тираж. Освен това е целесъобразно 
това периодично преразглеждане на 
праговете да се осъществява също и 
въз основа на предварителна оценка 
на правилното прилагане на принципа 
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за фактическа реципрочност при 
отварянето на пазарите между ЕС и 
другите страни, подписали 
споразумението. Тази оценка на 
фактическата реципрочност следва 
да обхваща и трети държави, които 
не са страна по споразумението за 
обществените поръчки, но имат 
достъп до европейския пазар за 
обществени поръчки.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Поради специфичното си естество
други категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, а именно така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 500 000 EUR.
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите-
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-

(11) Поради специфичното си естество
някои категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично 
измерение, например така наречените 
персонални услуги като определени 
социални, здравни и образователни 
услуги. Тези услуги се извършват в 
специфичен контекст, който се 
различава силно в отделните държави 
членки поради различни културни 
традиции. Ето защо по отношение на 
обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим 
с по-висок праг от 1 000 000 EUR.
Персонални услуги със стойности под 
този праг обикновено не представляват 
интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен ако няма 
конкретни признаци за противното, като 
например финансираните от Съюза 
трансгранични проекти. Поръчки за 
персонални услуги над този праг трябва 
да са обект на изискванията за 
прозрачност, действащи в рамките на 
целия Съюз. Предвид значението на 
културния контекст и деликатния 
характер на тези услуги, държавите-
членки трябва да имат голяма свобода 
да организират избора на доставчиците 
на услуги по считания от тях за най-
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подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз.
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

подходящ начин. Правилата на 
настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните 
принципи за прозрачност и 
равнопоставеност и гарантират 
възможността възлагащите органи да 
прилагат специални критерии за избора 
на доставчици на услуги като 
критериите, установени в доброволната 
европейска рамка за качеството на 
социалните услуги на Комитета за 
социална закрила на Европейския съюз.
Държавите членки и/или публичните 
органи продължават да разполагат със 
свободата да извършват тези услуги 
сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва 
възлагане на обществени поръчки –
например само финансирайки такива 
услуги или предоставяйки лицензи или 
разрешения на всички икономически 
оператори, отговарящи на условията, 
установени предварително от 
възлагащия орган, без ограничения или 
квоти, стига тази система да гарантира в 
достатъчна степен разгласяването и да 
отговаря на принципите за прозрачност 
и липса на дискриминация.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тъй като е предназначена за 
държавите членки, настоящата 
директива не се прилага за обществени 
поръчки, изпълнявани от международни 
организации от тяхно име и за тяхна 
сметка. Въпреки това е необходимо да 
се изясни до каква степен настоящата 
директива трябва да се прилага към 
обществените поръчки, регламентирани 
от конкретни международни правила.

(13) Тъй като е предназначена за 
държавите членки, настоящата 
директива не се прилага за обществени 
поръчки, изпълнявани от международни 
организации от тяхно име и за тяхна 
сметка. Въпреки това е необходимо да 
се изясни до каква степен настоящата 
директива трябва да се прилага към 
обществените поръчки, регламентирани 
от конкретни международни правила.
Европейските институции следва по-
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конкретно да обърнат внимание на 
промените, въведени от настоящата 
директива, и съответно да коригират 
своите правила за обществени 
поръчки, отразявайки тези промени.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски 
също трябва да се санкционира със 
задължително изключване на ниво 
Съюз. Освен това на възлагащите 
органи трябва да се даде възможността 
да изключват кандидати или оференти 
за нарушения на екологични или 
социални задължения, включително 
правилата за достъпност за хора с 
увреждания или други форми на тежки 
професионални нарушения – например 
нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията или на правата върху 
интелектуалната собственост.

(34) Обществени поръчки не трябва да 
се възлагат на икономически оператори, 
които са участвали в престъпна 
организация или са били признати за 
виновни за корупция, измама, 
увреждаща финансовите интереси на 
Съюза, или пране на пари. Неплащането 
на данъци или осигурителни вноски, 
нарушенията на екологични или 
социални задължения, в т.ч. на 
задължения, произтичащи от 
международно признати принципи и 
включващи правила за условия на 
труд, колективни трудови договори и 
достъпност за хора с увреждания,
също следва да се санкционира със 
задължително изключване на ниво 
Съюз. Освен това на възлагащите 
органи трябва да се даде възможността 
да изключват кандидати или оференти 
за форми на тежки професионални 
нарушения – например нарушения на 
правилата за защита на конкуренцията 
или на правата върху интелектуалната 
собственост.

Обосновка

Равното третиране на работниците и спазването на националното право са 
включени в настоящата директива - няма причина за заличаване.

Изменение 10
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Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(37) Поръчките трябва да се възлагат въз 
основа на обективни критерии, които 
гарантират съответствие с принципите 
на прозрачност, липса на 
дискриминация и равнопоставеност.
Тези критерии трябва да гарантират, че 
офертите се оценяват в условия на 
ефективна конкуренция, което се отнася 
и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено 
строителство, доставки и услуги, които 
оптимално отговарят на техните 
потребности, например когато 
избраните критерии за възлагане 
включват фактори, свързани с 
производствения процес. В резултат на 
това възлагащите органи трябва да имат 
право да приемат като критерий за 
възлагане „икономически най-изгодната 
оферта“.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Когато възлагащите органи 
решат, че ще възлагат поръчка на 
икономически най-изгодната оферта, те 
трябва да определят критериите за 
възлагане, въз основа на които ще 
оценяват офертите, за да определят коя 
от тях предлага най-доброто 
съотношение качество-цена.
Определянето на тези критерии зависи 

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

трябва да дадат възможност нивото на 
изпълнение, предложено във всяка 
оферта, да бъде оценено от гледна точка 
на този предмет, както е определен в 
техническите спецификации, както и да 
се прецени съотношението качество-
цена за всяка оферта. Освен това 
избраните критерии за възлагане не 
бива да дават неограничена свобода на 
избор на възлагащия орган, те следва да 
осигуряват възможност за ефективна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от 
изисквания, които позволяват 
ефективната проверка на информацията, 
предоставена от оферентите.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Освен това в техническите 
спецификации и в критериите за
възлагане възлагащите органи трябва 
да имат право да посочват определен 
производствен процес, определен 
начин за предоставяне на услугите 
или определен процес за всеки от 
другите етапи от жизнения цикъл на 
продукт или услуга, при условие че те 
са свързани с предмета на 
обществената поръчка. За по-добро 
интегриране на социалните 
съображения в обществените поръчки 
на възложителите може да бъде 
позволено да включват в критерия за 
възлагане на „икономически най-
изгодна оферта“ изисквания, които са 
свързани с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 

(41) За по-добро интегриране на 
социалните съображения в 
обществените поръчки на 
възложителите може да бъде позволено 
да включват по желание в критерия за 
възлагане на „икономически най-
изгодна оферта“ изисквания, които са 
свързани с работните условия на лицата, 
участващи пряко в съответния процес на 
производство или доставка. Тези 
изисквания могат да засягат единствено 
опазване на здравето на персонала, 
участващ в производствения процес, 
или да подпомагат социалната 
интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
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интеграция на хора в неравностойно 
социално положение или членове на 
уязвими групи сред лицата, ангажирани 
с изпълнението на поръчката, 
включително достъпността за лица с 
увреждания. Всеки критерий за 
възлагане, включващ въпросните 
изисквания, следва да бъде ограничен 
до изисквания, които имат 
непосредствено отражение върху 
членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

членовете на персонала в тяхната 
работна среда. Те следва да се прилагат 
в съответствие с Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 1996 година относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги и 
по начин, който не води до пряка или 
косвена дискриминация на 
икономически оператори от други 
държави членки или на лица от трети 
държави, участващи в споразумения или 
споразумения за свободна търговия, по 
които Съюзът е страна. За поръчки за 
услуги и за поръчки, включващи 
строително проектиране, възлагащите 
органи трябва също така да имат право 
да използват като критерий за възлагане 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
тъй като това може да се отрази на 
качеството на изпълнението й и в 
резултат на това – на икономическата 
стойност на офертата.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Оферти, чиято стойност се счита за 
необичайно ниска, по отношение на 
строителството, стоките или услугите, 
може да се основават на технически, 

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

икономически или юридически 
неиздържани предположения или 
практики. За да се избегнат евентуални 
недостатъци по време на изпълнението 
на поръчката, възлагащите органи
следва да могат да изключват оферти 
със значително по-ниски цени от 
тези на другите оференти и следва да 
бъдат длъжни да поискат обяснение за 
заявената цена, когато дадена оферта 
значително подбива цените, заявени от 
другите оференти. Когато оферентът не 
може да даде задоволително обяснение, 
възлагащият орган следва да има 
правото да отхвърли офертата.
Отхвърлянето трябва да бъде 
задължително в случаите, в които 
възлагащият орган е установил, че 
необичайно ниската стойност се дължи 
на неспазване на задължителното 
законодателство на Съюза в областите 
на социалното, трудовото или 
екологичното право или на 
разпоредбите на международното 
трудово право.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Възлагащите органи следва да 
спазват забавянето на плащанията, 
както е установена в Директива 
2011/7/ЕС.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации 

(55) От особено значение е Комисията 
да провежда подходящи консултации 
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при подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

при подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета. Комисията следва да 
предостави изчерпателна 
информация и документация относно 
своите заседания с национални 
експерти, проведени в рамките на 
подготовката и прилагането на 
делегираните актове. Във връзка с 
това Комисията следва да гарантира, 
че Европейският парламент е 
надлежно включен, като черпи от 
най-добрите практики от предишния 
опит в други области на политиката, 
за да създаде възможно най-добри 
условия за бъдещ контрол над 
делегираните актове от страна на 
Европейския парламент.

Обосновка

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.



AD\913177BG.doc 17/33 PE492.628v02-00

BG

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 500 000 EUR за обществени поръчки 
за социални и други специфични 
услуги, изброени в приложение XVI.

г) 1 000 000 EUR за обществени 
поръчки за социални и други 
специфични услуги, изброени в 
приложение XVI.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки две години, считано от 30 
юни 2014 г., Комисията проверява дали 
праговете съгласно член 4, букви а), б) и 
в) съответстват на праговете, 
установени в Споразумението за 
обществените поръчки, като при 
необходимост ги ревизира.

1. На всеки две години, считано от 30 
юни 2014 г., Комисията проверява дали 
праговете съгласно член 4, букви а), б) и 
в) съответстват на праговете, 
установени в Споразумението за 
обществените поръчки, като при 
необходимост ги ревизира.

В съответствие с метода за изчисляване, 
установен в Споразумението за 
обществените поръчки, Комисията 
изчислява стойността на тези прагове 
въз основа на средната дневна стойност 
на еврото спрямо специалните права на 
тираж (СПТ) за период от 24 месеца, 
завършващ на последния ден от месец 
август, предхождащ ревизирането, 
влизащо в сила от 1 януари. 
Ревизираната по такъв начин стойност 
на праговете се закръгля, когато е 
необходимо, надолу до най-близките 
хиляда евро, за да се гарантира, че 
праговете, които са в сила съгласно 
Споразумението, изразени в СПТ, са 
спазени.

В съответствие с метода за изчисляване, 
установен в Споразумението за 
обществените поръчки, Комисията 
изчислява стойността на тези прагове 
въз основа на средната дневна стойност 
на еврото спрямо специалните права на 
тираж (СПТ) за период от 24 месеца, 
завършващ на последния ден от месец 
август, предхождащ ревизирането, 
влизащо в сила от 1 януари. 
Ревизираната по такъв начин стойност 
на праговете се закръгля, когато е 
необходимо, надолу до най-близките 
хиляда евро, за да се гарантира, че 
праговете, които са в сила съгласно 
Споразумението, изразени в СПТ, са 
спазени. Освен това, Комисията може 
да вземе предвид промените в 
праговете, извършени от другите 
страни по Споразумението.
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) конкретна процедура на 
международна организация;

в) конкретна процедура на 
международна организация, базирана в 
държавата членка;

Изменение 19

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) При всички случаи достъпът на 
трети държави до част от пазарите 
за обществени поръчки на ЕС следва 
да бъде основан на реципрочност и 
пропорционалност.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 21

Предложение за директива
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доколкото това попада в обхвата на 1. Доколкото това попада в обхвата на 
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Приложения I, II, IV и V и Общите 
бележки към приложение 1 на 
Европейския съюз към Споразумението 
за обществените поръчки и в обхвата на 
другите задължаващи Съюза 
международни споразумения, изброени 
в приложение V към настоящата 
директива, възлагащите органи осигурят 
на строителството, доставките, услугите 
и икономическите оператори на 
подписалите тези споразумения страни 
третиране, което е не по-малко 
благоприятно от третирането, осигурено 
на строителството, доставките, услугите 
и икономическите оператори на Съюза. 
Като прилагат настоящата директива 
към икономическите оператори на 
подписалите тези споразумения страни, 
възлагащите органи спазват тези 
споразумения.

Приложения I, II, IV и V и Общите 
бележки към приложение 1 на 
Европейския съюз към Споразумението 
за обществените поръчки и в обхвата на 
другите задължаващи Съюза 
международни споразумения,
включително ангажименти, поети по 
силата на двустранни търговски 
споразумения, изброени в приложение 
V към настоящата директива, 
възлагащите органи осигурят на 
строителството, доставките, услугите и 
икономическите оператори на 
подписалите тези споразумения страни 
третиране, което е не по-малко 
благоприятно от третирането, осигурено 
на строителството, доставките, услугите 
и икономическите оператори на Съюза.
Като прилагат настоящата директива 
към икономическите оператори на 
подписалите тези споразумения страни, 
възлагащите органи спазват тези 
споразумения.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 30 - параграф 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато целта на обществената 
поръчка е създаване или придобиване на 
произведение на изкуството;

б) когато целта на обществената 
поръчка е създаване, ремонт, 
реставрация или придобиване на 
произведение на изкуството— или на 
движимо или недвижимо имущество, 
при изпълнение на изискванията, 
свързани с художествени, 
исторически и архитектурни 
аспекти;

Изменение 23

Предложение за директива
Член 39 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от трети страни или от 
участници на пазара, стига тези съвети 
да не водят до възпрепятстване на 
конкуренцията и до нарушаване на 
принципите на недискриминация и 
прозрачност.

За тази цел възлагащите органи могат да 
потърсят или приемат съвети от 
административните помощни 
структури, от независими трети страни 
или от участници на пазара, стига тези 
съвети да не водят до възпрепятстване 
на конкуренцията и до нарушаване на 
принципите на недискриминация и 
прозрачност.

Обосновка

Възлагащите органи по-скоро „се съветват“ с участници на пазара, главно за да 
получат информация относно техники и новости. Следва да се подчертае, че 
участниците на пазара, тоест възможни вносители на оферта, не трябва да влияят 
на възлагащите органи.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед максимално увеличаване на 
конкуренцията и достъпа на МСП до 
обществени поръчки, обществените 
поръчки могат да се разделят на 
обособени позиции. Когато възлагащият 
орган не счита за необходимо да разделя 
на обособени позиции поръчките на 
стойност, по-голяма или равна от 
500 000 EUR, определена в съответствие 
с член 5, той посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес обяснение за 
своите причини.

Обосновка

Органите са заинтересовани да има по-голяма конкуренция между оферентите и по-
добър достъп за МСП, тъй като това увеличава броя на възможните оферти. За по-
голяма простота също така не е необходимо да се посочва, че този член се отнася за 
поръчки на стойност, по-голяма или равна праговете, предвидени в член 4 , тъй като 
това е очевидно.
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато възлагащият орган ограничи 
възможността за подаване на 
оферти само до една или до повече 
обособени позиции, той посочва това 
в обявлението за поръчката, в поканата 
за потвърждаване на интерес или в 
документацията за обществената 
поръчка.

Обосновка

Изглежда достатъчно да се задължат възлагащите органи да съобщават в 
обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес за своето 
решение да не разделят поръчката на обособени позиции. Не следва да се изисква от 
възлагащите органи да предоставят конкретни обяснения за своите съображения. Не 
е ясно каква би била добавената стойност от подобно изискване. Формулировката на 
члена е променена за по-голяма яснота.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 44 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато повече от една обособена 
позиция може да се възложи на един и 
същ оферент, възлагащите органи 
могат да предвидят възлагане на 
отделен договор за поръчка за всяка 
обособена позиция или на един или 
повече договори, обхващащи няколко 
или всички обособени позиции.

заличава се

Възлагащите органи посочват в 
документите за обществената 
поръчка дали си запазват правото да 
правят такъв избор и ако е така – кои 
обособени позиции могат да се 
групират в един договор за поръчка.
Възлагащите органи първо определят 
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офертите, които най-добре 
изпълняват критериите за възлагане, 
установени по член 66, за всяка 
отделна обособена позиция. Те могат 
да възлагат поръчка за повече от една 
обособена позиция на оферент, който 
не е класиран на първо място по 
отношение на всички отделни 
обособени позиции, включени в 
съответната поръчка, стига 
критериите за възлагане, установени 
в член 66, да бъдат изпълнени по-
добре по отношение на всички 
обособени позиции, включени в тази 
поръчка. Възлагащите органи 
посочват методите, които 
възнамеряват да използват за такова 
сравнение, в документите за 
обществената поръчка. Тези методи 
са прозрачни, обективни и 
недискриминационни.

Обосновка

Този параграф може да има обратен на целта на предложението ефект, а именно да 
се даде възможност за по-добър достъп на МСП до участие в обществените поръчки, 
тъй като може да доведе до окрупняване на обществените поръчки и по този начин 
до изключване на МСП.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 54 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Възлагащите органи не възлагат 
поръчка на оферента, подал най-добрата 
оферта, когато са установили, че той не 
спазва, най-малко в еквивалентна 
степен, задълженията, установени от 
законодателството на Съюза в областта 
на социалното, трудовото или 
екологичното право, или разпоредбите 
на международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XI.
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 55 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Всеки икономически оператор 
бива изключен от участие в 
поръчката, в случай че възлагащите 
органи са запознати с нарушаване на 
задължения, установени от 
законодателството на Съюза и от 
националното законодателство в 
областта на социалното, трудовото 
или екологичното право, или на 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI. 
Съблюдаването на 
законодателството на Съюза или на 
международните разпоредби включва 
и съблюдаване в еквивалентна степен.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 30
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Предложение за директива
Член 66 - параграф 1 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 31

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1– буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) икономически най-изгодна оферта; заличава се

Изменение 32

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-ниски разходи. заличава се

Изменение 33

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 34

Предложение за директива
Член 66 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Икономически най-изгодната оферта 
от гледна точка на възлагащия орган се 
определя въз основа на критерии, 
свързани с предмета на въпросната 
обществена поръчка. Тези критерии 
включват, освен цената или разходите, 
оценени по усмотрение на възлагащия 
орган или въз основа единствено на 
цената или посредством подход за 
оценка на ефективността на 
разходите, като например с 
използване на подхода за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл 
съгласно условията по член 67, и други 
критерии, свързани с предмета на 
въпросната обществена поръчка, като:

Изменение 35

Предложение за директива
Член 66 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
предвидят възлагането на определени 
видове поръчки да става въз основа на 
икономически най-изгодната оферта 
по параграф 1, буква а) и по параграф 
2.

заличава се

Изменение 36

Предложение за директива
Член 66 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая по параграф 1, буква а)
възлагащият орган посочва в 
обявлението за поръчката, в поканата за 

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

документите за обществената поръчка 
или – при състезателен диалог – в 
описателния документ, относителната 
тежест, която определя за всеки от 
избраните критерии за определяне на 
икономически най-изгодната оферта.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оферти с необичайно ниска стойност Оферти с необичайно ниска стойност
1. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато са изпълнени всички 
долупосочени условия:

1. Възлагащите органи могат да 
изключат офертите, чиято цена или 
начислени разходи са по-ниски от 
базовата цена на офертата с повече 
от 50 %.

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

2. Възлагащите органи изискват от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, ако са представени поне три 
оферти и е изпълнено едно от 
долупосочените условия:

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

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

в) подадени са най-малко пет оферти. б) цената или начислените разходи са с 
повече от 20 % по-ниски от цената или 
разходите на втората най-ниска оферта;

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

в) цената или начислените разходи, 
посочени в дадена оферта, са с повече 
от 40 % по-ниски от цената или 
разходите, които се изчисляват от 
възлагащия орган при отчитане на 
дължимите данъци;

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

3. Винаги когато стойността по 
офертите изглежда необичайно ниска по 
други причини, възлагащите органи 
също изискват такива обяснения.

а) ефективността на строителния метод, 
производствения процес или на 
предоставените услуги;

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

б) избраните технически решения или а) ефективността на строителния метод, 
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наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или за 
доставката на стоки или предоставянето 
на услуги;

производствения процес или на 
предоставените услуги;

в) оригиналното решение, предложено 
от оферента, относно строителството, 
доставките или услугите;

б) избраните технически решения или 
наличието на изключително 
благоприятни условия за оферента за 
изпълнение на строителството или за 
доставката на стоки или предоставянето 
на услуги;

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

в) оригиналното решение предложено 
от оферента относно строителството, 
доставките и услугите;

д) възможността оферентът да получи 
държавна помощ.

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

4. Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той може да
отхвърли офертата само когато 
представените доказателства не 
оправдават ниското ниво на цената или 
начислените разходи, като се отчитат 
елементите по параграф 3.

д) възможността оферентът да получи 
държавна помощ за финансирането на 
самата оферта или за 
финансирането на услугите, 
доставките и строителството, 
включени в офертата. 

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 

да) използването на подизпълнители, 
които не изпълняват социалните, 
трудовите и екологичните 
задължения или правилата относно 
държавната помощ, както е обяснено 
в букви г) и д) 
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разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.
5. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е получил 
държавна помощ, тя може да бъде 
отхвърлена само на това основание след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната помощ 
е съвместима с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107 от Договора. 
Когато възлагащият орган отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.

5. Възлагащият орган проверява 
предоставената информация, като се 
консултира с оферента. Той отхвърля 
офертата, когато представените 
доказателства не оправдават ниското 
ниво на цената или начислените 
разходи, като се отчитат по-специално
елементите по параграф 3.

6. При поискване държавите-членки 
предоставят на други държави-членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.

Възлагащите органи отхвърлят 
офертата, когато са установили, че 
нейната стойност е необичайно ниска, 
защото не изпълнява задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на социалното, 
трудовото или екологичното право, или 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XI.
6. Когато възлагащ орган установи, че 
една оферта е с необичайно ниска 
стойност, защото оферентът е получил 
държавна помощ, тя може да бъде 
отхвърлена само на това основание след 
консултация с оферента, когато 
последният не може да докаже в 
достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната помощ 
е съвместима с вътрешния пазар по 
смисъла на член 107 от Договора. 
Когато възлагащият орган отхвърли 
оферта при тези обстоятелства, той 
информира Комисията за това.
7. При поискване държавите-членки 
предоставят на други държави-членки в 
съответствие с член 88 всяка 
информация, имаща отношение към 
свидетелствата и документите, 
представени във връзка с данните, 
изброени в параграф 3.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 69 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69 а
Настоящата директива е в 
съответствие с Регламента относно 
достъпа на стоки и услуги от трети 
държави до вътрешния пазар на 
обществени поръчки на Съюза и за 
определяне на процедури за 
подпомагане на преговорите относно 
достъпа на съюзни стоки и услуги до 
пазарите за обществени поръчки на 
трети държави (COM/2012/0124 -
2012/0060 (COD)), както и с 
условията, посочени в членове 58 и 59 
на Директива 2004/17/EО според 
които оферти, които включват 
продукти с произход от трети 
държави, с които Съюзът не е 
сключил нито многостранно нито 
двустранно споразумение, което да 
гарантира сравним и ефективен 
достъп на предприятия на 
Европейския съюз на пазарите на 
тези трети държави, могат да бъдат 
отхвърлени.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. От подизпълнителя, независимо 
от неговата страна на произход, се 
изисква да спазва трудовите, 
социалните и екологичните 
стандарти и да не получава държавни 
помощи, които могат да намалят 
цената до степен, застрашаваща 
лоялната конкуренция.
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Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че се следи за прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки, включително 
при изпълнението на проекти, 
съфинансирани от Съюза, с оглед 
откриване на заплахи за финансовите 
интереси на Съюза. Този мониторинг 
се използва за предотвратяване, 
откриване и подходящо докладване на 
евентуалните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности.
Когато наблюдаващите органи или 
структури установят специфични 
нарушения или системни проблеми, 
те са оправомощени да отнасят тези 
проблеми до националните одитни 
органи, съдилища или трибунали или 
други подходящи органи или 
структури, като омбудсмана, 
националните парламенти или 
техните комисии.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 89 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия по 
членове 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 и 86 
се дава на Комисията за период от пет 
години, считано от [датата на влизане в 
сила на директивата]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 



AD\913177BG.doc 31/33 PE492.628v02-00

BG

петгодишния срок. Делегирането се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 89 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
настоящия член, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от два 
месеца, след като са получили 
уведомлението за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
настоящия член, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от два 
месеца, след като са получили 
уведомлението за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с
четири месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
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overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Изменение 43

Предложение за директива
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Конвенция № 94 относно трудовите 
клаузи (обществени поръчки).
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