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КРАТКА ОБОСНОВКА

Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ 
[COM(2010) 2020] се основава на три взаимосвързани и подсилващи се приоритета: 
изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; насърчаване на 
нисковъглеродна и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на 
ресурсите; стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до 
социално и териториално сближаване.

Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от 
пазарните инструменти за постигане на тези цели чрез подобряване на бизнес средата и 
условията за фирмите да се занимават с иновации и чрез насърчаване на по-широкото 
използване на екологични обществени поръчки, подпомагащи прехода към 
нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите. В стратегията 
„Европа 2020“ се подчертава също така, че политиката за обществените поръчки трябва 
да гарантира най-ефикасното използване на средствата, а пазарите на обществени 
поръчки трябва да продължат да бъдат отворени за целия ЕС.

Обществените поръчки играят важна роля в цялостната икономическа ефективност на 
Европейския съюз. В Европа публичните органи изразходват около 18 % от БВП за 
доставки на стоки, строителни работи и услуги. Предвид този обем обществените 
поръчки могат да се използват като мощен лост за постигане на единен пазар, в който 
се насърчава интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж.

Заедно с предложението за нова директива за обществените поръчки, възлагани от 
публични органи, настоящото предложение ще замени директиви 2004/17/ЕО и 
2004/18/ЕО като основни елементи на законодателната рамка на Европейския съюз в 
областта на обществените поръчки. Директивата ще се допълва и от следните елементи 
на тази законодателна рамка: Директива 2009/81/ЕО, която предвижда конкретни 
правила за обществените поръчки в деликатната област на отбраната и сигурността, 
Директива 92/13/ЕИО, която предвижда общи стандарти за националните процедури по 
обжалване, за да се гарантира наличието на бързи и ефективни средства за правна 
защита във всички държави ― членки на ЕС, в случай че оферентите считат 
възлагането на обществена поръчка за несправедливо.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 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 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Насърчава се използването на 
електронните обществени поръчки, 
за да се гарантира, че най-малко 50 % 
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от операциите по възлагане на 
обществени поръчки от страна на 
институциите на ЕС и държавите 
членки се извършват по електронен 
път в съответствие с ангажимента, 
поет от правителствата на 
държавите членки през 2005 г. в 
Манчестър по време на 
Конференцията на министрите 
относно електронното управление; В 
бъдеще електронните обществени 
поръчки, които играят положителна 
роля за намаляването на разходите и 
повишаването на достъпността на 
процедурите по възлагане на 
обществени поръчки, ще се превърнат 
в основна процедура. Необходимо е да 
бъдат съхранени откритите 
стандарти и технологична 
неутралност, за да бъде гарантирана 
оперативната съвместимост на 
различните системи, да се избегне 
зависимостта от конкретен 
доставчик и да се гарантира 
действителна оперативна 
съвместимост между различните 
платформи за електронни 
обществени поръчки, които са вече 
внедрени в държавите членки.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните и за свеждане до 

(33) Електронните средства за 
комуникация са особено подходящи за 
поддържане на практики и инструменти 
за централизирани покупки поради 
възможностите, които предлагат, за 
многократно използване и автоматична 
обработка на данните, за свеждане до 
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минимум на разходите за информацията 
и транзакциите. Следователно като 
първа стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
следва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Необходимо е това да 
бъде последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

минимум на разходите за информацията 
и транзакциите и за осигуряване на 
прозрачност. Следователно като първа 
стъпка използването на такива 
електронни средства за комуникация 
следва да се направи задължително за 
централните органи за покупки, като 
същевременно ще улесни и 
сближаването на практиките в рамките 
на целия Съюз. Необходимо е това да 
бъде последвано от общо задължение за 
използване на електронните средства за 
комуникация във всички процедури за 
обществени поръчки след преходен 
период от две години.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Обществените поръчки трябва 
да следват принципа „Мисли първо за 
малките!“ и приканва държавите 
членки да прилагат изцяло 
Европейския кодекс за най-добри 
практики, улесняващи достъпа на 
МСП до договори за възлагане на 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При откритите процедури всеки 1. При откритите процедури всеки 
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заинтересован икономически оператор 
може да подаде оферта в отговор на 
покана за участие в състезателна 
процедура. Минималният срок за 
получаване на офертите е 40 дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
обществената поръчка. Офертата трябва 
да бъде придружена от поисканата 
информация за качествен подбор.

заинтересован икономически оператор 
може да подаде оферта в отговор на 
покана за участие в състезателна 
процедура. Минималният срок за 
получаване на офертите е 52 дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
обществената поръчка. Офертата трябва 
да бъде придружена от поисканата 
информация за качествен подбор.

2. Когато възложителите са 
публикували периодично индикативно 
обявление, което не се използва като 
покана за участие в състезателна 
процедура, минималният срок за 
получаване на оферти по втора алинея 
от параграф 1 от настоящия член може 
да се съкрати до 20 дни, стига 
едновременно да са изпълнени следните 
две условия:

2. Когато възложителите са 
публикували периодично индикативно 
обявление, което не се използва като 
покана за участие в състезателна 
процедура, минималният срок за 
получаване на оферти по втора алинея 
от параграф 1 от настоящия член може 
да се съкрати до 36 дни, стига 
едновременно да са изпълнени следните 
две условия:

a) периодичното индикативно обявление 
включва, освен информацията, 
изисквана от раздел I от част А от 
приложение VI, цялата информация, 
изисквана от раздел II от част А от 
приложение VI, доколкото тази 
информация е на разположение към 
момента на публикуване на 
периодичното индикативно обявление; 
б) то е изпратено за публикуване между 
45 дни и 12 месеца преди датата на 
изпращане на обявлението за поръчката.

a) периодичното индикативно обявление 
включва, освен информацията, 
изисквана от раздел I от част А от 
приложение VI, цялата информация, 
изисквана от раздел II от част А от 
приложение VI, доколкото тази 
информация е на разположение към 
момента на публикуване на 
периодичното индикативно обявление; 
б) то е изпратено за публикуване между 
52 дни и 12 месеца преди датата на 
изпращане на обявлението за поръчката.

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

3. Когато обстоятелства на 
неотложност, надлежно обосновани от 
възложителите, направят сроковете по 
втора алинея от параграф 1 невъзможни, 
те могат да поставят срок, който не 
трябва да бъде по-кратък от 22 дни от 
датата на изпращане на обявлението за 
поръчката.

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

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

Изменение 6

Предложение за директива
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При ограничените процедури всеки 
икономически оператор може да подаде 
заявка за участие в отговор на покана за 
участие в състезателна процедура, като 
представи поисканата информация за 
качествен подбор. Минималният срок за 
получаването на заявките за участие по 
принцип задължително се определя на 
не по-малко от 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или поканата за потвърждаване на 
интерес и в никакъв случай не може да 
бъде по-малък от 15 дни.

1. При ограничените процедури всеки 
икономически оператор може да подаде 
заявка за участие в отговор на покана за 
участие в състезателна процедура, като 
представи поисканата информация за 
качествен подбор. Минималният срок за 
получаването на заявките за участие по 
принцип задължително се определя на 
не по-малко от 37 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или поканата за потвърждаване на 
интерес и в никакъв случай не може да 
бъде по-малък от 22 дни.

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, могат 
да подават оферта. Възложителите имат 
право да ограничават броя на 
подходящите кандидати, които да бъдат 
поканени за участие в процедурата, в 
съответствие с член 72, параграф 2.

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, могат 
да подават оферта. Възложителите имат 
право да ограничават броя на 
подходящите кандидати, които да бъдат 
поканени за участие в процедурата, в 
съответствие с член 72, параграф 2.

Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен чрез взаимно 
споразумение между възложителя и 
подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и предадат своите 
оферти.

Срокът за получаване на оферти може 
да бъде установен чрез взаимно 
споразумение между възложителя и 
подбраните кандидати, при условие че 
всички кандидати разполагат с еднакво 
време, за да изготвят и предадат своите 
оферти.

Когато не е възможно да се постигне 
споразумение за срока за получаване на 
офертите, възложителят трябва да 
постави срок, който в никакъв случай не 
може да бъде по-малък от 10 дни от 
датата на изпращане на поканата за 
представяне на оферти.

Когато не е възможно да се постигне 
споразумение за срока за получаване на 
офертите, възложителят трябва да 
постави срок, който не е по-малък от 
24 дни и в никакъв случай не трябва да 
бъде по-малък от 10 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.
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Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При процедурите с договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура всеки 
икономически оператор има право да 
подаде заявка за участие в отговор на 
такава покана, като представи 
поисканата информация за качествен 
подбор. Минималният срок за 
получаването на заявките за участие по 
принцип задължително се определя на 
не по-малко от 30 дни от датата на
изпращане на обявлението за поръчката 
или когато се използва периодично 
индикативно обявление като покана за 
участие в състезателна процедура –
датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 15
дни.

1. При процедурите с договаряне с 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура всеки 
икономически оператор има право да 
подаде заявка за участие в отговор на 
такава покана, като представи 
поисканата информация за качествен 
подбор. Минималният срок за 
получаването на заявките за участие по 
принцип задължително се определя на 
не по-малко от 37 дни от датата на 
изпращане на обявлението за поръчката 
или когато се използва периодично 
индикативно обявление като покана за 
участие в състезателна процедура –
датата на изпращане на поканата за 
потвърждаване на интерес, и в никакъв 
случай не може да бъде по-малък от 22
дни.

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, могат 
да участват в договарянето. 
Възложителите имат право да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 72, параграф 2. Срокът за 
получаване на оферти може да бъде 
установен чрез взаимно споразумение 
между възложителя и подбраните 
кандидати, при условие че всички 
кандидати разполагат с еднакво време, 
за да изготвят и предадат своите оферти. 
Когато не е възможно да се постигне 
споразумение за срока за получаване на 
офертите, възложителят трябва да 

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възложителя след оценката 
на поисканата от тях информация, могат 
да участват в договарянето. 
Възложителите имат право да 
ограничават броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за 
участие в процедурата, в съответствие с 
член 72, параграф 2. Срокът за 
получаване на оферти може да бъде 
установен чрез взаимно споразумение 
между възложителя и подбраните 
кандидати, при условие че всички 
кандидати разполагат с еднакво време, 
за да изготвят и предадат своите оферти. 
Когато не е възможно да се постигне 
споразумение за срока за получаване на 
офертите, възложителят трябва да 
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постави срок, който в никакъв случай не 
може да бъде по-малък от 10 дни от 
датата на изпращане на поканата за 
представяне на оферти.

постави срок, който не е по-малък от 
24 дни и в никакъв случай не трябва да 
бъде по-малък от 10 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне 
на оферти.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 70 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 82 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 5% от цената на първоначалната 

4. Когато стойността на едно изменение 
може да бъде изразена в парично 
отношение, изменението не се счита за 
съществено по смисъла на параграф 1, 
когато неговата стойност не превишава 
праговете, посочени в член 12, и когато 
е под 10% от цената на първоначалната 



PA\896601BG.doc 11/11 PE486.035v01-00

BG

поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

поръчка, стига изменението да не 
променя общото естество на поръчката. 
Когато се правят няколко 
последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на съвкупната 
стойност на последователните 
изменения.

Or. en


