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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Предложението на ЕО за нова 
директива за обществените поръчки следва да доведе до модернизиране на 
европейското законодателство в тази област. Създава се възможност за опростяване на 
сегашните процедури, за повишаване на тяхната прозрачност, както и за обръщане на 
необходимото внимание на значимостта на аспектите, свързани с енергийната 
ефективност, при закупуване на продукти и услуги.

Измененията, предложени от докладчика по становище, насърчават широкото 
използване на електронни средства за информация и комуникация по време на 
различните етапи от обществените поръчки –– от тръжната процедура до мониторинга 
върху изпълнението на договора. Използването на информационни технологии (ИТ) 
следва да доведе както до съкращаване на разходите, така и до по-голямо участие на 
малките и средните предприятия (МСП). За да се избегне обратен ефект вследствие на 
недостатъчни знания в областта на ИТ, държавите членки са призовани да осигурят 
възможности за провеждане на необходимите обучения с цел придобиване на нужните 
умения за осъществяване на процедурата за електронни обществени поръчки.

Докладчикът по становище предлага да се засили мониторингът на етапа на изпълнение 
на договорите и да се създаде възможност за въвеждане на бъдещи санкции срещу 
изпълнителя в случай на сериозно нарушение на договора. Мониторингът на 
изпълнението и възможността за налагане на санкции могат значително да подобрят 
културата на възлагане на обществени поръчки и да гарантират възможно най-
ефективното използване на публичните средства.

Тъй като финансовата тежест на процедурите за обществени поръчки се счита за 
сериозна пречка пред достъпа до публични търгове от страна на МСП, докладчикът по 
становище предлага Комисията да направи опис на всички такси, свързани с 
обществените поръчки в рамките на Съюза, тъй като ясното им определяне ще даде 
възможност за преразглеждане на тези от тях, които са неоснователно утежнени. Освен 
това, за да се даде възможност за широк достъп до публичните търгове, държавите 
членки са призовани да изготвят обективни, ефективни и приемливи по отношение на 
разходите процедури за обжалване. Имайки предвид това, докладчикът по становище е 
уверен, че могат да се използват съществуващите компетентни органи, които отговарят 
за възлагането на обществени поръчки, вместо да се създават нови надзорни органи.

И най-накрая, но не на последно място, специален акцент се поставя върху 
екологичните обществени поръчки и необходимостта те да бъдат включени в 
критериите за оценка на продуктите и услугите, които се поръчват чрез публичен търг. 
Така критериите за подбор следва да включват ефективността на разходите на базата на 
анализ на целия жизнен цикъл, който надлежно да отчита енергийната ефективност на 
дадени продукти или услуги по време на техния жизнен цикъл.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласно Зелената книга относно модернизирането на политиката на ЕС в областта 
на обществените поръчки (COM(2011)0015 окончателен) и доклада на Европейския 
парламент относно модернизирането на обществените поръчки (2011/2048 (INI)), 
процедурите на договаряне следва да се използват без ограничение, за да може 
постигнатият договор да бъде възможно най-подходящ за конкретните нужди на 
възлагащия орган, както и икономически най-изгоден. За да се постигне възможно 
най-високо ниво на прозрачност, следва да се създадат подходящи гаранции за 
противодействие на нарушението на пазара в резултат на прилагането на тази 
процедура.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Енергийната ефективност е 
един от основните аспекти на 
водещата инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ за 
ефективно използване на ресурсите в 
Европа. За да се осигури високо ниво 
на енергийна ефективност при 
обществените поръчки, държавите
членки гарантират, че ще купуват 
продукти, системи, услуги и сгради, 
както и оборудване, особено в 
областта на информационните 
технологии, с високи показатели по 
отношение на енергийната 
ефективност, като отчитат 
ефективността на разходите въз 
основа на анализ на целия жизнен 
цикъл.

Or. en

Обосновка

Позоваване на приетия вариант на Директивата за енергийна ефективност от 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE/7/06352).
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) За да се направят обществените 
поръчки –– дори и под праговете на 
Съюза –– възможно най-достъпни за 
МСП, държавите членки могат да 
въведат допълнителни мерки за 
тяхното възлагане.

Or. en

Обосновка

Повече от половината обществени поръчки в рамките на ЕС попадат извън обхвата 
на директивата, което отрежда важна роля на държавите членки да подпомагат 
участието на МСП. Възлагането на обществени поръчки на национално равнище 
представлява по-добра възможност, тъй като обхватът на тези договори е по-
подходящ за МСП.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Участието в процедури по 
възлагане на обществени поръчки 
представлява значителна финансова 
тежест за много икономически 
оператори. За да се подкрепи 
участието на МСП, следва 
значително да се облекчи 
финансовата тежест в етапа на 
възлагане и изпълнение на 
обществените поръчки, както и на 
етапа на правна защита.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 32б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) Комисията следва да изготви и 
публикува опис на всички такси, 
свързани с процедурата за 
обществени поръчки, като насочи 
вниманието си върху таксите за 
обжалване и други такси, свързани с 
правната защита.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи и всички 
останали засегнати страни 
гарантират защитата на 
поверителната информация и 
предприемат стъпки, за да 
предотвратят всяка възможна 
злоупотреба с такава информация.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвяне на техническите 
стандарти на системите за 
електронни обществени поръчки в 
съответствие с член 19 Комисията 
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следва да работи в тясно 
сътрудничество с Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA) за гарантиране на 
възможно най-високи стандарти за 
поверителност.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избраните средства за комуникация 
трябва да бъдат широко достъпни и да 
не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до 
процедурата за обществената поръчка.

Избраните средства за комуникация 
трябва да бъдат широко достъпни и да 
не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до 
процедурата за обществената поръчка.

При цялото предаване, обмен и 
съхраняване на информацията, 
възлагащите органи гарантират 
опазването на целостта на данните и 
поверителността на офертите и заявките 
за участие. Те разглеждат съдържанието 
на офертите и заявките за участие само 
след изтичането на срока за тяхното 
подаване.

При цялото предаване, обмен и 
съхраняване на информацията, 
възлагащите органи гарантират 
опазването на целостта на данните и 
поверителността на офертите и заявките 
за участие, както и на информацията, 
посочена в член 18. Те разглеждат 
съдържанието на офертите и заявките за 
участие само след изтичането на срока 
за тяхното подаване.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 19 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че най-
късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 

Държавите членки гарантират, че най-
късно две години след датата, 
предвидена в член 92, параграф 1, 
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всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки по настоящата 
директива ще бъдат изпълнявани с 
използване на електронни средства за 
комуникация особено що се отнася до 
електронното подаване на документи в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

Държавите членки предоставят 
своевременно възможности за 
придобиване на знания и умения, 
необходими за изпълнение на 
процедурата за електронни 
обществени поръчки.

Това задължение не се отнася за 
случаите, при които използването на 
електронни средства ще изисква 
специализирани инструменти или 
формати на файлове, които не са 
общодостъпни във всички държави 
членки по смисъла на параграф 3. 
Възлагащите органи, които използват 
други средства за комуникация за 
подаването на оферти, носят 
отговорността да демонстрират в 
документите за обществените поръчки, 
че използването на електронни средства 
ще изисква специализирани 
инструменти или формати на файлове, 
които не са общодостъпни във всички 
държави членки, поради особения 
характер на информацията, която ще се 
обменя с икономическите оператори.

Това задължение не се отнася за 
случаите, при които използването на 
електронни средства ще изисква 
специализирани инструменти или 
формати на файлове, които не са 
общодостъпни във всички държави 
членки по смисъла на параграф 3. 
Възлагащите органи, които използват 
други средства за комуникация за 
подаването на оферти, носят 
отговорността да демонстрират в 
документите за обществените поръчки, 
че използването на електронни средства 
ще изисква специализирани 
инструменти или формати на файлове, 
които не са общодостъпни във всички 
държави членки, поради особения 
характер на информацията, която ще се 
обменя с икономическите оператори.

Счита се, че възлагащите органи имат 
основателни причини да не изискват 
електронни средства за комуникация в 
процеса на подаване на документи в 
следните случаи:

Счита се, че възлагащите органи имат 
основателни причини да не изискват 
електронни средства за комуникация в 
процеса на подаване на документи в 
следните случаи:

a) описанието на техническите 
спецификации, поради специализирания 
характер на обществената поръчка, не 
може да се представи с използване на 
форматите на файлове, поддържани 
като цяло от често използваните 
приложения;

a) описанието на техническите 
спецификации, поради специализирания 
характер на обществената поръчка, не 
може да се представи с използване на 
форматите на файлове, поддържани 
като цяло от често използваните 
приложения;

б) приложенията, поддържащи формати б) приложенията, поддържащи формати 
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на файлове, които са подходящи за 
описанието на техническите 
спецификации, се предоставят по 
защитена схема за лицензиране и не 
могат да се предоставят за изтегляне 
или дистанционно използване от страна 
на възлагащия орган;

на файлове, които са подходящи за 
описанието на техническите 
спецификации, се предоставят по 
защитена схема за лицензиране и не 
могат да се предоставят за изтегляне 
или дистанционно използване от страна 
на възлагащия орган;

в) приложенията, поддържащи формати 
на файлове, които са подходящи за 
описанието на техническите 
спецификации, използват формати на 
файлове, които не могат да се 
обработват от други свободно достъпни 
за използване или изтегляне 
приложения.

в) приложенията, поддържащи формати 
на файлове, които са подходящи за 
описанието на техническите 
спецификации, използват формати на 
файлове, които не могат да се 
обработват от други свободно достъпни 
за използване или изтегляне 
приложения.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При възлагането на обществени 
поръчки възлагащите органи прилагат 
националните процедури, коригирани в 
съответствие с настоящата директива, 
стига да бъде публикувана покана за 
участие в състезателна процедура в 
съответствие с настоящата директива, 
без това да засяга член 30.

При възлагането на обществени 
поръчки възлагащите органи прилагат 
националните процедури, коригирани в 
съответствие с настоящата директива, 
стига да бъде публикувана покана за 
участие в състезателна процедура в 
съответствие с настоящата директива, 
без това да засяга член 30.

Държавите членки се задължават да 
осигурят правото на възлагащите органи 
да прилагат открити или ограничени 
процедури, както това е регламентирано 
в настоящата директива.

Държавите членки се задължават да 
осигурят правото на възлагащите органи 
да прилагат открити или ограничени 
процедури, както това е регламентирано 
в настоящата директива.

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

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

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

възлагащите органи да използват 
състезателна процедура с договаряне 
или състезателен диалог, при условие че 
тя гарантира равни възможности и 
предотвратява нарушаването на 
конкуренцията:

a) по отношение на строителство, 
при което предметът на договора за 
строителство обхваща както 
проектирането, така и изпълнението
на строителство по смисъла на 
член 2, параграф 8 или когато за 
установяването на правния или 
финансовия състав на проекта се 
налага договаряне;
б) при обществените поръчки за 
строителство, при които 
строителството се осъществява 
единствено за целите на проучвания и 
иновации, експериментална или 
развойна дейност, а не с цел 
осигуряване на печалба или 
възстановяване на разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност;
в) по отношение на услуги и доставки, 
при които техническите 
спецификации не могат да бъдат 
установени с необходимата точност 
във връзка с някой от стандартите, 
европейските технически одобрения, 
общите технически спецификации 
или техническите спецификации по 
смисъла на точки 2—5 от 
приложение VIII;
г) при нередовни или неприемливи 
оферти по смисъла на член 30, 
параграф 2, буква а) в рамките на 
открита или ограничена процедура;
д) поръчката не може да бъде 
възложена без предварително 
договаряне поради специфични 
обстоятелства, свързани с 
естеството и сложността на 
строителството, доставките или 
услугите или със съответните им 
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рискове.
Държавите членки могат да решават 
да не транспонират в националното 
си законодателство състезателната 
процедура с договаряне, 
състезателния диалог и процедурите 
за партньорство за иновации.

Or. en

Обосновка

Съгласно Зелената книга относно модернизирането на политиката на ЕС в областта 
на обществените поръчки (COM(2011)0015 окончателен) и доклада на Европейския 
парламент относно модернизирането на обществените поръчки (2011/2048 (INI)), 
процедурите на договаряне следва да се използват без ограничение, за да може 
постигнатият договор да бъде възможно най-подходящ за конкретните нужди на 
възлагащия орган, както и икономически най-изгоден. За да се постигне възможно 
най-високо ниво на прозрачност, следва да се създадат подходящи гаранции за 
противодействие на изкривяването на пазара в резултат на прилагането на тази 
процедура.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на поръчки за строителство, 
поръчки за услуги и операции, свързани 
с проучване на терена и инсталиране в 
контекста на поръчка за доставки, 
възлагащите органи могат да изискват 
определени операции от критично 
значение да бъдат извършени пряко от 
самия оферент или когато оферта е 
подадена от група икономически 
оператори по член 6 – от участник в 
групата.

2. В случай на поръчки за строителство, 
поръчки за услуги и операции, свързани 
с проучване на терена и инсталиране в 
контекста на поръчка за доставки, 
възлагащите органи могат да изискват 
определени операции от критично 
значение–– които са от съществено 
значение за навременно изпълнение в 
съответствие с критериите за 
качество, предвидени в договора –– да 
бъдат извършени пряко от самия 
оферент или когато оферта е подадена 
от група икономически оператори по 
член 6 – от участник в групата.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 70а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70a
Възлагащите органи въвеждат 
подходящи практики за мониторинг и 
осигуряване на качеството при 
изпълнението на договора, като 
посочват тези практики в поканата 
за състезателната процедура. С цел 
повишаване ефективността и 
прозрачността на мониторинга на 
изпълнението на договора, 
електронните поръчки поддържат 
тези мониторингови практики.

Or. en

Обосновка

Липсата на мониторинг на изпълнението на договора може да доведе до ситуации, 
към които впоследствие трябва да бъдат прилагани коригиращи мерки. За да се 
установят във възможно най-кратки срокове случаите, свързани с неспазване на 
договора при неговото изпълнение, следва да се осъществява мониторинг върху 
работата по поръчката и нейното изпълнение. Това ще гарантира възможно най-
ефективно използване на публичните средства. Електронните поръчки могат да се 
използват, за да се предотвратяват, откриват и коригират грешки, които възникват 
по време на процедурите за възлагане на обществени поръчки, като и на етапа на 
изпълнението.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 70б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70б
Договорът следва да съдържа ясна 
процедура за случаите на неспазване 
на неговите условия по време на 
работата по поръчката и нейното 
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изпълнение.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 70в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70в
За да се даде възможност на най-
много участници на пазара да 
кандидатстват за обществени 
поръчки, държавите членки 
осигуряват обективни, ефективни и 
приемливи по отношение на 
разходите процедури за обжалване.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 70г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70г
В случай на тежко нарушение или 
неспазване на договора, възлагащият 
орган може да наложи санкции на 
изпълнителя с цел предотвратяване 
на неизпълнение или сериозни 
нарушения, свързани с бъдещи 
поръчки.

Or. en
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Обосновка

Възможността за въвеждане на бъдещи санкции срещу изпълнителите, допуснали 
тежко нарушение или неспазване на договора, може значително да подобри 
културата на възлагане на обществени поръчки и да гарантира най-ефективното 
използване на публичните средства.

Изменение 17

Предложение за директива
Дял III – глава Ia (нова) – член 76a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава Ia
Екологични обществени поръчки

Член 76a
Когато обществени органи купуват 
продукти, системи, услуги и сгради, 
държавите членки гарантират, че 
закупените продукти, системи, услуги 
и сгради, както и оборудването, 
особено в областта на 
информационните технологии, са с 
високи показатели по отношение на 
енергийната ефективност, както е 
посочено в приложение III към 
Директивата за енергийна 
ефективност, като отчитат 
ефективността на разходите въз 
основа на анализ на целия жизнен 
цикъл съгласно член 67. За продукти, 
които не попадат в обхвата на 
приложение III към Директивата за 
енергийна ефективност, публичните 
органи се стремят да отчитат 
енергийната ефективност.
Държавите членки определят 
правила за прилагане на разпоредбите 
на параграф 1 и приложение III от 
Директивата за енергийна 
ефективност спрямо публичните 
органи, които вземат на лизинг или 
под наем продукти, системи и услуги 
с изключение на краткосрочните 
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непериодични договори.
Държавите членки гарантират, че 
при тръжна процедура за възлагане на 
услуги публичните органи правят 
оценка на възможността за 
сключване на дългосрочни договори за 
енергоспестяване, както е посочено в 
член 14, буква б) от Директивата за 
енергийна ефективност.
Без да се засягат разпоредбите на 
член 5 от Директивата за енергийна 
ефективност, при закупуване или 
наемане на няколко или група от 
продукти, системи, услуги или сгради, 
сумарната енергийна ефективност 
следва да се отчита с предимство 
пред енергийната ефективност на 
отделните покупки, като се взема под 
внимание техническата пригодност и 
предназначението им.

Or. en

Обосновка

Позоваване на приетия вариант на Директива за енергийната ефективност от 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE/7/06352).

Изменение 18

Предложение за директива
Дял III – глава Ia (нова) – член 76б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76б
Възлагащият орган следва да 
разполага с подходящи експертни 
познания, за да осъществи цялата 
процедура за екологични обществени 
поръчки. Държавите членки 
предоставят своевременно
възможности за придобиване на 
знания и умения, необходими за 
изпълнение на процедурата за 
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екологични обществени поръчки.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят един 
независим орган, отговарящ за надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението (наричан по-нататък 
„надзорния орган“). Държавите 
членки информират Комисията за 
органа, който са определили. Всички 
възлагащи органи задължително са 
обект на такъв надзор.

Държавите членки гарантират надзора 
и съгласуването на дейностите по 
изпълнението. Всички възлагащи 
органи задължително са обект на такъв 
надзор.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорният орган отговаря за: Компетентните органи отговарят
за:

a) следенето на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и свързаната с тях практика от 
страна на възлагащите органи и особено 

a) следенето на прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и свързаната с тях практика от 
страна на възлагащите органи и особено 
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от страна на централните органи за 
покупки;

от страна на централните органи за 
покупки;

б) осигуряването на правни консултации 
на възлагащите органи по тълкуването 
на правилата и принципите за възлагане 
на обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за възлагане 
на обществени поръчки в специфични 
случаи;

б) осигуряването на правни консултации 
на възлагащите органи по тълкуването 
на правилата и принципите за възлагане 
на обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за възлагане 
на обществени поръчки в специфични 
случаи;

в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на правилата 
за възлагане на обществени поръчки, по 
постоянно повтарящи се въпроси и по 
системни трудности, свързани с 
прилагането на правилата за възлагане 
на обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз;

в) издаването по своя инициатива на 
становища и указания по въпроси от 
общ интерес по отношение на 
тълкуването и прилагането на правилата 
за възлагане на обществени поръчки, по 
постоянно повтарящи се въпроси и по 
системни трудности, свързани с 
прилагането на правилата за възлагане 
на обществени поръчки, в светлината на 
разпоредбите на настоящата директива 
и на съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз;

г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за предотвратяване, 
откриване и подходящо отчитане на 
случаите на измама, корупция, 
конфликт на интереси и други сериозни 
нередности в областта на обществените 
поръчки;

г) утвърждаване и прилагане на 
широкообхватни и действащи 
предупредителни системи от типа 
„червени флагчета“ за предотвратяване, 
откриване и подходящо отчитане на 
случаите на измама, корупция, 
конфликт на интереси и други сериозни 
нередности в областта на обществените 
поръчки;

д) привличането на вниманието на 
националните компетентни институции, 
включително одитиращите органи, към 
открити конкретни нарушения и към 
системни проблеми;

д) привличането на вниманието на 
националните компетентни институции, 
включително одитиращите органи, към 
открити конкретни нарушения и към 
системни проблеми;

е) разглеждането на жалби от граждани 
и фирми относно прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки в конкретни случаи и 
предоставянето на анализа на 
компетентните възлагащи органи, които 
се задължават да се съобразят с него при 
своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;

е) разглеждането на жалби от граждани 
и фирми относно прилагането на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки в конкретни случаи и 
предоставянето на анализа на 
компетентните възлагащи органи, които 
се задължават да се съобразят с него при 
своите решения или когато не се 
съобразяват с анализа – да обяснят 
причините за неговото пренебрегване;
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ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на констатациите 
на Европейската сметна палата, 
установяващи нарушения на правилата 
на Съюза за възлагане на обществени 
поръчки, свързани с проекти, 
съфинансирани от Съюза; надзорният 
орган докладва на Европейската служба 
за борба с измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки на 
Съюза, свързано с поръчки, които са 
били пряко или косвено финансирани от 
Съюза.

ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на определение от Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на констатациите 
на Европейската сметна палата, 
установяващи нарушения на правилата 
на Съюза за възлагане на обществени 
поръчки, свързани с проекти, 
съфинансирани от Съюза; надзорният 
орган докладва на Европейската служба 
за борба с измамите всяко нарушение на 
процедурите за обществени поръчки на 
Съюза, свързано с поръчки, които са 
били пряко или косвено финансирани от 
Съюза.

Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за обжалване 
по националното право или по 
системата, установена въз основа на 
Директива 89/665/ЕИО.

Задълженията по буква д) не засягат 
упражняването на правата за обжалване 
по националното право или по 
системата, установена въз основа на 
Директива 89/665/ЕИО.

Държавите членки осигуряват 
правомощия на надзорния орган да 
сезира компетентния по националното 
право орган за преразглеждане на 
решенията на възлагащите органи, 
когато той е открил нарушение в хода 
на своята дейност по следене на 
изпълнението и предоставяне на правни 
консултации.

Държавите членки осигуряват 
правомощия на компетентните 
органи да сезират компетентния по 
националното право орган за 
преразглеждане на решенията на 
възлагащите органи, когато те са 
открили нарушение в хода на своята 
дейност по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 84 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат общите процедури и 
методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите-членки, 
надзорният орган действа като 
конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи прилагането 
на правото на Съюза и изпълнението на 
бюджета от страна на Съюза въз основа 
на член 17 от Договора за Европейския 
съюз и член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Той докладва на Комисията всяко 
нарушение на настоящата директива в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.

Без да се засягат общите процедури и 
методи на работа, установени от 
Комисията за нейната комуникация и 
контакти с държавите членки, 
компетентните органи действат
като конкретна точка за контакт за 
Комисията, когато тя следи прилагането 
на правото на Съюза и изпълнението на 
бюджета от страна на Съюза въз основа 
на член 17 от Договора за Европейския 
съюз и член 317 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Те докладват на Комисията всяко 
нарушение на настоящата директива в 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.

Комисията в частност може да 
отнесе към надзорния орган отделни 
случаи, при които все още не е 
сключен договор или все още има 
възможност за стартиране на 
процедура по преразглеждане. Тя 
може също така да повери на 
надзорния орган действията за 
мониторинг, необходими за 
осигуряване на изпълнението на 
мерките, с които държавите членки 
са се ангажирали, за да се отстрани 
нарушение на правилата и 
принципите на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки, установени от 
Комисията.
Комисията може да поиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаеми нарушения на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
проекти, които са съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
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да повери на надзорния орган 
извършването на последващи 
действия в конкретни случаи, за да 
гарантира, че националните 
компетентни органи, които ще 
бъдат задължени да следват неговите 
инструкции, са предприели подходящи 
мерки спрямо нарушенията на 
правилата за обществените поръчки 
на Съюза, оказващи влияние върху 
съфинансирани проекти.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 84 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира
съответствието на решенията на 
възлагащите органи с настоящата 
директива и принципите на Договора, 
не заменят и не предрешават 
институционалната роля на Комисията 
като блюстител на Договора. Когато 
Комисията реши да отнесе 
разглеждането на отделен случай 
съгласно параграф 4, тя си запазва 
правото да се намесва съгласно 
правомощията дадени ѝ по силата на 
Договора.

Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
компетентните органи, за да 
гарантират съответствието на 
решенията на възлагащите органи с 
настоящата директива и принципите на 
Договора, не заменят и не предрешават 
институционалната роля на Комисията 
като блюстител на Договора. Когато 
Комисията реши да отнесе 
разглеждането на отделен случай 
съгласно параграф 4, тя си запазва 
правото да се намесва съгласно
правомощията дадени ѝ по силата на 
Договора.

Or. en
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Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 84 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащите органи предоставят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на сключените договори, чиято 
стойност надхвърля:

Възлагащите органи предоставят на 
компетентните органи пълния текст 
на сключените договори, чиято 
стойност надхвърля:

a) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;

a) 1 000 000 EUR при обществени 
поръчки за доставки или обществени 
поръчки за услуги;

б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

б) 10 000 000 EUR при обществени 
поръчки за строителство.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 84 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 

Без да се засяга националното 
законодателство по отношение на 
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достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при писмено 
искане надзорният орган предоставя
неограничен и пълен безплатен 
директен достъп до сключените 
договори, посочени в параграф 6. 
Достъпът до определени части от 
договорите може да бъде отказан, 
когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.

достъпа до информация и в 
съответствие с националното и 
европейското законодателство относно 
защитата на данните, при писмено 
искане компетентните органи 
предоставят неограничен и пълен 
безплатен директен достъп до 
сключените договори, посочени в 
параграф 6. Достъпът до определени 
части от договорите може да бъде 
отказан, когато тяхното разкриване би 
попречило на правоприлагането или би 
противоречало по друг начин на 
обществения интерес, би увредило 
законни търговски интереси на 
публични или частни икономически 
оператори или би накърнило лоялната 
конкуренция между тях.

Достъпът до частите, които може да 
бъдат разкрити, се предоставя в рамките 
на разумни срокове и не по-късно от 45 
дни от датата на подаване на искането.

Достъпът до частите, които може да 
бъдат разкрити, се предоставя в рамките 
на разумни срокове и не по-късно от 45 
дни от датата на подаване на искането.

Заявителят, който подава искането за 
достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на информацията 
има право да я оповести публично.

Заявителят, който подава искането за 
достъп до договора, не трябва да 
посочва някакъв пряк или косвен 
интерес във връзка със съответния 
договор. Получателят на информацията 
има право да я оповести публично.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 84 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резюме на всички действия, извършени 
от надзорния орган в съответствие с 
параграфи 1—7, се включва в годишния 
доклад по параграф 2.

Резюме на всички действия, извършени 
от компетентните органи в 
съответствие с параграфи 1—7, се 
включва в годишния доклад по 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Тъй като в държавите членки вече се осъществява мониторинг и регулиране на 
обществените поръчки, органите, на които вече са възложени тези функции, следва 
да предоставят информация, да изготвят годишния доклад и да докладват на 
Комисията. По време на икономическа криза е важно да се опростят 
административните задачи и да се използват ефективно съществуващите режими, 
както и публичните средства.


