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КРАТКА ОБОСНОВКА

Неотдавна Комисията представи предложения за актуализиране на директивите 
относно обществените поръчки (Директива 2004/18/ЕО) и относно координиране на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи 
дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги 
(Директива 2004/17/ЕО). Тя също така представи предложение за директива относно 
концесиите. Едва след като представи това предложение обаче, тя излезе с 
предложение за регламент относно достъпа на стоки и услуги от трети държави на 
вътрешния пазар на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и за 
процедурите, подкрепящи преговорите относно достъпа на стоки и услуги от 
Европейския съюз на пазарите за обществени поръчки на трети държави.  

На сектора на обществените поръчки се дължи съществен дял от международната 
търговия, както и средно 15 до 20% от БВП на развитите държави. Въпреки неговото 
значение, секторът на обществените поръчки остава една от най-малко отворените 
(Комисията смята, че повече от половината от световния пазар на обществени поръчки 
е затворен за чуждестранна конкуренция), и най-слабо регулираните сектори на 
световната търговия.

Многостранният инструмент за регулиране на този сектор – Споразумението за 
държавни поръчки (СДП), наскоро беше предмет на преразглеждане (завършило през 
март 2012 г.). Целта на процеса на преразглеждане беше въвеждането на по-голяма 
прозрачност и по-голяма отвореност на световните пазари за възлагане на обществени 
поръчки, както и рационализиране на процедурите. Докладчикът приветства процеса на 
преразглеждане и изразява надежда, че ЕС няма да губи време за одобряване на 
резултата от него.  Той посочва обаче, че към днешна дата общо не повече от 42 от 
държавите членки на СТО (цифра, която включва 27-те държави членки на ЕС) са се 
присъединили към това международно споразумение и че е много желателно и други 
страни да ги последват, по-специално по-развитите държави и нововъзникващи 
икономики, така че да се разшири географския обхват на споразумението и по този 
начин да се установи система от споделени и универсално валидни правила в тази 
важен сектор на международната търговия. 

Друго споразумение на СТО, Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС), 
съдържа също така специални разпоредби относно обществените поръчки.

ЕС е страна и по други обвързващи задължения по силата на двустранни споразумения, 
които вече е сключил (с Албания, Бивша югославска република Македония, Албания, 
КАРИФОРУМ, Чили, Хърватия, Мексико, Черна гора, Южна Корея и Швейцария).  
Обществените поръчки представляват важна – и в много случаи деликатна – глава в 
текущи преговори с оглед сключването на нови търговски споразумения с други 
международни партньори.   

Предвид гореизложеното докладчикът счита, че е важно да се обърне внимание на 
международното измерение на обществените поръчки и на необходимостта от 
постепенно отваряне на международните пазари за възлагане на обществени поръчки, 
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на основата на обща система от правила, основани на взаимност, справедливост и 
спазване на международните екологични, социални и трудови стандарти. Европейският 
съюз понастоящем предоставя значителен достъп до своя собствен пазар за обществени 
поръчки на международни оператори, на което голям брой големи международни 
търговски партньори не откликват по подобен начин. 
Ето защо докладчикът счита, че ЕС следва да предприеме по-решителни законодателни 
действия и да приеме по-убедителен подход в преговорите, с цел отново да се установи 
баланс и да се създадат наистина равнопоставени условия на конкуренция на 
международно равнище.  

С оглед на това, той изразява съжаление относно решението на Комисията да не 
предложи единен набор от правила, свързани с „външното измерение“ на сектора на 
обществените поръчки. Решението да не се пренасят разпоредбите относно офертите, 
обхващащи стоки и услуги с произход от трети държави, които са включени в 
Директива 2004/17/ЕО, и последвалото представяне на законодателно предложение, 
което, макар и допълващо, е напълно отделено и ще бъде предмет на отделна 
законодателна процедура (въпреки че приемането, по неговата същност, трябва да бъде 
приветствано), би могло да доведе до опасен правен вакуум, поради липсата на 
гаранции, че законодателството на ЕС съдържа необходимите разпоредби за 
регулиране на достъпа на стоки, услуги и предприятия от държави извън ЕС до 
европейския пазар за обществени поръчки. 

Ето защо докладчикът счита, че е от жизненоважно значение да се създаде убедителен 
и всеобхватен набор от правила, специално проектирани така, че да дават възможност 
да се отхвърлят всички тръжни предложения, съставени в по-голямата си част от стоки 
и услуги, които не попадат в обхвата на международни споразумения.  За тази цел 
докладчикът възнамерява да направи съответните изменения на разпоредбите, 
представени от Комисията в неотдавнашното й предложение за регламент.

Освен това, разпоредбите за „необичайно ниска оферта“, предложени от Комисията, 
трябва да бъдат прецизирани, като се предвиди механизъм за автоматично изключване 
на оферти, които са значително по-ниски от останалите, и за разширяване на 
минималните условия за искане на допълнителна информация от икономическите 
оператори.

На последно място, редица изменения се внасят с цел да се привлече по-голямо 
внимание върху международната среда, в която законодателството на ЕС в тази област 
действа. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Отсъствието на ясни правила на ниво 
Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Вследствие на това икономическите 
оператори, по-специално малките и 
средните предприятия (МСП), биват 
лишени от правата си на вътрешния 
пазар и пропускат важни възможности 
за извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват качествени 
услуги на най-добри цени. Една 
адекватна правна рамка за възлагането 
на концесии би осигурила реален и 
недискриминационен достъп до пазара 
за всички икономически оператори от 
Съюза и правна сигурност, 
благоприятстваща публичните 
инвестиции в инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 
гражданите.

(1) Отсъствието на ясни правила на ниво 
Съюз, които да регламентират 
възлагането на договори за концесия, 
поражда правна несигурност и пречки 
пред свободното предоставяне на 
услуги и води до нарушаване на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Вследствие на това икономическите 
оператори, по-специално малките и 
средните предприятия (МСП), биват 
лишени от правата си на вътрешния 
пазар и пропускат важни възможности 
за извършване на стопанска дейност, 
докато публичните органи не винаги 
успяват да използват най-добре 
обществените средства, така че 
гражданите на ЕС да ползват качествени 
услуги на най-добри цени. Една 
адекватна правна рамка за възлагането 
на концесии би осигурила реален и 
недискриминационен достъп до пазара 
за всички икономически оператори от 
Съюза и правна сигурност, 
благоприятстваща публичните 
инвестиции в инфраструктурата и 
стратегическите услуги в полза на 
гражданите. Подобна правна рамка би 
създала също така по-голяма правна 
сигурност за икономическите 
оператори и би могла да бъде основа и 
средство за по-нататъшно отваряне 
на международните пазари за 
обществени поръчки и за насърчаване 
на световната търговия.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Настоящата директива не се 
прилага към възлагането на концесии, 
осъществявано от международни
организации, от тяхно име и за тяхна 
сметка. Налице е обаче необходимост да 
бъде изяснено до каква степен е 
целесъобразно настоящата директива да 
бъде прилагана към възлагането на 
концесия, която се регламентира от 
конкретни международни правила.

(16) Настоящата директива не се 
прилага към възлагането на концесии, 
осъществявано от международни 
организации, от тяхно име и за тяхна 
сметка. Налице е обаче необходимост да 
бъде определено до каква степен е 
целесъобразно настоящата директива да 
бъде прилагана към възлагането на 
концесии, която се регламентира от 
конкретни международни правила, 
които създават по-голяма правна 
сигурност за икономическите 
оператори. Вътрешният пазар е все 
по-тясно свързан с международните 
пазари. Съответно ценности на ЕС, 
като прозрачност, принципна 
позиция против корупцията, 
принципът на реципрочността и 
напредъкът 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 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Концесии не следва да се възлагат 
на икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация или 
са били признати за виновни в 
корупция, измама във вреда на 
финансовите интереси на Съюза или 
изпиране на пари. Неплащането на 
данъци или вноски за социална 
сигурност следва също да се 
санкционира със задължително 
отстраняване от участие на нивото на 
Съюза. Освен това възлагащите органи 
следва да получат възможността да 

(33) Концесии не следва да се възлагат 
на икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация или 
са били признати за виновни в 
корупция, измама във вреда на 
финансовите интереси на Съюза или 
изпиране на пари. Неплащането на 
данъци или вноски за социална 
сигурност, както и други сериозни 
нарушения на националното 
законодателство или на 
законодателството на Съюза, 
насочено към защитата на 
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отстраняват кандидати или участници
при сериозни нарушения на правото 
на ЕС или на местния закон с цел да 
се защитят обществените интереси, 
съвместими с Договора, или когато 
икономическият оператор е допуснал 
значителни или трайни слабости при 
изпълнението на предишна концесия 
или концесии от подобно естество със 
същия възлагащ орган или възложител.

обществените интереси, съвместими 
с Договора, следва също да се 
санкционират със задължително 
отстраняване от участие на нивото на 
Съюза. Освен това възлагащите органи 
следва да получат възможността да 
отстраняват кандидати или участници,
когато икономическият оператор е 
допуснал значителни или трайни 
слабости при изпълнението на 
предишна концесия или концесии от 
подобно естество със същия възлагащ 
орган или възложител.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии, стойността на 
които е равна или по-голяма от 
5 000 000 EUR:

1. Настоящата директива се прилага към 
следните концесии:

a) концесии, сключени от възложители, 
за извършване на една от дейностите, 
посочени в приложение III; 

a) концесии, сключени от възложители, 
за извършване на една от дейностите, 
посочени в приложение III;

б) концесии, сключени от възлагащи 
органи.

б) концесии, сключени от възлагащи 
органи.

Настоящата директива се прилага 
към концесии, стойността на които 
е равна или по-голяма от:
a) 2 500 000 EUR за концесии за услуги 
(с изключение на концесиите, които 
обхващат социалните услуги);
б) 5 000 000 EUR за концесии за 
строителство.

Изменение 5
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато концесиите се финансират 
изцяло от международна организация 
или от международна финансова 
институция.

заличава се

Изменение 6

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, буква г), 
когато дадена концесия се 
съфинансира в значителна степен от 
международна организация или от 
международна финансова 
институция, страните вземат 
решение за приложимите процедури 
по възлагане на концесия, които са в 
съответствие с разпоредбите на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

заличава се

Изменение 7

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейността на това 
юридическо лице се извършва за 
контролиращия възлагащ орган или 
възложител или за други юридически 
лица, контролирани от този възлагащ 
орган или възложител

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

Обосновка

Изменението отразява принципите, определени в практиката на Съда на ЕС, в която 
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се говори за „значителна част“, което не означава непременно, че това трябва да е 
част, по-голяма от останалите. 

Изменение 8

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 90 % от дейностите на 
това юридическо лице се извършват за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

б) значителна част от дейностите на 
това юридическо лице се извършва за 
контролиращите възлагащи органи или 
възложители, както са посочени в член 
4, параграф 1, първа алинея, или за 
други юридически лица, контролирани 
от същия възлагащ орган или 
възложител;

Изменение 9

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участващите възлагащи органи или 
възложители не реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от 
оборота си от дейностите, които 
имат връзка в контекста на договора; 

заличава се

Изменение 10

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) спазване на социалното 
законодателство и на 
законодателството в областта на 
околната среда.
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Изменение 11

Предложение за директива
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) други сериозни нарушения на 
националното законодателство или 
на законодателството на Съюза, 
насочено към защита на 
обществените интереси, съвместими 
с Договора;

Изменение 12

Предложение за директива
Член 38 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 52 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

1. Когато възлагащите органи и 
възложителите прибягнат до концесия, 
срокът за подаване на заявления за 
концесията е не по-кратък от 70 дни, 
считано от датата, на която е било 
изпратено обявлението за концесията.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът за приемане на офертите
може да бъде съкратен с пет дни, ако 
възлагащият орган приеме, че
офертите могат да бъдат подадени с 
електронни средства съгласно член 25.

2. Срокът за приемане на заявленията 
за концесията може да бъде съкратен с 
пет дни, ако възлагащият орган приеме, 
че заявленията могат да бъдат 
подадени с електронни средства 
съгласно член 25.

Изменение 14
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Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазване на задълженията, 
постановени от законодателството 
на ЕС или от международното право 
в областта на трудовото и 
екологичното право.
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