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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обществените поръчки трябва да бъдат използвани, за да допринесат за реализацията 
на вътрешния пазар и за да дадат нов тласък на растежа в държавите членки. В Европа 
публичните органи изразходват около 18 % от БВП за стоки, строителни работи и 
услуги.

Докладчикът по становище счита, че актуализирането на директивите относно 
обществените поръчки трябва да отговаря на следните принципи:

- опростяване на процедурите в полза на всички икономически оператори;
- насърчаване на участието на МСП;
- гарантиране на най-добрите възможни резултати в отношението качество/цена;
- използване на обществени средства по ефикасен и прозрачен начин.

Докладчикът по становище счита, че предложението на Комисията е стъпка в 
правилната посока, най-вече по отношение на следните елементи:

- Модернизация на процедурите: възлагащите органи ще могат да решават реда, по 
който да разглеждат условията (тоест дали от практическа гледна точка е по-добре да
се оценят критериите за възлагане преди критериите за подбор) и по отношение на 
критерия за възлагане да се отчита организацията и качеството на персонала, на когото 
е възложено изпълнението на поръчката.  

- Възлагащите органи ще имат право да изключват икономически оператори, които са 
показали значителни или постоянни недостатъци при изпълнението на предишни 
поръчки.

- Възлагащите органи ще могат да приемат кандидати или оференти независимо от 
наличието на основания за изключване, ако те са взели необходимите мерки за 
отстраняване на последиците от съответното неправомерно поведение и ефективно 
предотвратяване на бъдещи последици от некоректни действия.

Докладчикът по становище възнамерява да внесе някои изменения от правен характер 
към внесеното от Комисията законодателно предложение с цел укрепване и 
актуализиране на действащите разпоредби, които уреждат обществените поръчки в 
Европа.  

Настоящето становище си поставя за цел да изтъкне проблемните аспекти на 
съдържащите се в текста предложения от правна гледна точка, с цел да допринесе към 
целта за постигане на правна сигурност. 

Докладчикът по становище установява следните проблемни аспекти:

- Процедурата на договаряне без предварително обявяване трябва да бъде изключение в 
широкия набор от процедури, предвидени от директивата, и в този смисъл се счита за 
целесъобразно да се предвидят максимални суми, при превишаването на които да не 
бъде възможно използването й (500 000 евро за строителни работи и 100 000 евро за 
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услуги).  

- Използването на вариант: с цел да се избегне неуместно използване на посочения 
инструмент, считаме за необходимо да се определи максимално допустима цена за 
самия вариант, която трябва да бъде включена в указаните в тръжната документация 
минимални изисквания. 

- Възможността за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции е в 
съответствие с установената от директивата цел за опростяване и ефикасност.  За да 
може по този начин да се улесни конкретната дейност на публичната администрация и 
същевременно да се насърчи участието на малките и средни предприятия в търговете за 
възлагане на обществени поръчки, е необходимо да се предвиди предварителна оценка 
на необходимостта от използването или неизползването на посочената възможност.

- Счита се също така за целесъобразно да се ограничи използването на намесата на 
трето предприятие единствено с цел придобиване на материални активи 
(икономическо-финансови активи). С цел постигане на по-голяма правна и 
икономическа сигурност, е необходимо да се засили солидарната отговорност между 
икономическия оператор, който желае да използва активите на други икономически 
субекти и въпросните субекти.  По този начин би могло да се избегне правната 
несигурност по отношение на осъществяването на дейността, тясно свързана с 
посочената намеса.  Понеже става въпрос за публични дейности, следва да има най-
строг контрол на ефикасното използване на обществени средства.

- Съдът на Европейския съюз в решението си от 7 октомври 2004 г. по дело С- 76/2004 
постанови, че абстрактното и общо определяне на един единствен критерий за 
възлагане не само противоречи на общностното право, но и лишава възлагащите органи 
от възможността да вземат предвид характеристиките на всяка обществена поръчка и 
да изберат за всяка обществена поръчка най-подходящия критерий и да гарантират 
свободната конкуренция и да гарантират избора на най-добра оферта.  Следователно 
желателно е възлагащите органи да следват подход, основан на цена/ефикасност.

- В случай че изпълнението на поръчката предвижда използването на подизпълнител, 
целесъобразно е да се предвиди задължение за пряко плащане от страна на възлагащия 
орган на подизпълнителя.  По този начин ще се предотврати опасността да не се 
заплати за предоставените услуги, като се гарантира, най-вече на МСП повече 
икономическа сигурност.

- Изменението на поръчки, които в момента се изпълняват, ако то засяга съществени 
елементи, налага нова процедура по възлагане на обществената поръчка.  Фиксираният 
праг от 5% от първоначалната цена на обществената поръчка може да не е съобразен с 
целите на оценката на същественото изменение на поръчката. Комисията посочва в 
предложението си, че изменението е съществено, когато надвишава 5 % от цената на 
първоначалната поръчка и се допуска отклонение от разпоредбата, ако евентуалното 
увеличение на цената не надвишава 50% от цената на първоначалната поръчка.  
Считаме за уместно прагът да бъде завишен до 10 % от цената на първоначалната 
поръчка.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС показаха, 
че изключването на определени услуги 
от пълното приложение на директивата 
следва да се преразгледа. Вследствие от 
това пълното приложение на 
настоящата директива се разширява 
върху определен брой услуги (например 
хотелиерските и правните услуги – и 
двете свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

(10) Резултатите от оценката на 
въздействието и ефективността на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки на ЕС показаха, 
че изключването на определени услуги 
от пълното приложение на директивата 
следва да се преразгледа. Вследствие от 
това пълното приложение на 
настоящата директива се разширява 
върху определен брой услуги (като
например хотелиерските услуги, 
доколкото са свързани с особено висок 
процент на трансгранична търговия).

Or. it

Обосновка

Правните услуги, които имат изцяло доверителен характер и са свързани с 
традициите на държавите членки, трябва да бъдат изключени от обхвата на 
директивата, доколкото изискват оценка на субективни фактори, свързани с 
особените изисквания на обществената поръчка.  

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид неблагоприятните 
отражения върху конкуренцията, 
процедурите на договаряне без 
предварително обявяване на обществена 
поръчка трябва да се използват само 
при изключителни обстоятелства. Това 

(18) Предвид неблагоприятните 
отражения върху конкуренцията, 
процедурите на договаряне без 
предварително обявяване на обществена 
поръчка се използват само при 
изключителни обстоятелства и под 
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изключение трябва да се ограничава 
само до случаите, когато обявяването е 
невъзможно поради форсмажорни 
обстоятелства, съгласувани с 
действащата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз, или когато по 
начало е очевидно, че обявяването няма 
да доведе до по-голяма конкуренция, 
предимно защото обективно съществува 
само един икономически оператор, 
който може да изпълни поръчката.
Единствено обективно изключителни 
ситуации могат да оправдаят 
използването на процедурата на 
договаряне без обявяване, при които 
изключителната ситуация не трябва да 
бъде създадена от самия възлагащ орган 
с оглед на бъдещата процедура за 
възлагане на обществена поръчка и при 
които липсват адекватни заместители, 
съществуването на каквито следва да 
бъде подложено на изчерпателна 
оценка.

равнищата, посочени в член 4 и с 
подходяща обосновка. Това 
изключение се ограничава само до 
случаите, когато обявяването е 
невъзможно поради форсмажорни 
обстоятелства, съгласувани с 
действащата съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз, или когато по 
начало е очевидно, че обявяването няма 
да доведе до по-голяма конкуренция, 
предимно защото обективно съществува 
само един икономически оператор, 
който може да изпълни поръчката.
Единствено обективно изключителни 
ситуации могат да оправдаят 
използването на процедурата на 
договаряне без обявяване, при които 
изключителната ситуация не трябва да 
бъде създадена от самия възлагащ орган 
с оглед на бъдещата процедура за 
възлагане на обществена поръчка и при 
които липсват адекватни заместители, 
съществуването на каквито следва да 
бъде подложено на изчерпателна 
оценка.

Or. it

Обосновка

С цел да се избегнат опасни нарушения на правилата на конкуренцията, използването 
на процедурите на договаряне без предварително обявяване следва да бъде изключение.  
В този смисъл, считаме за целесъобразно да се определят максимални суми, над които 
да не бъде възможно прилагането й.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 

(30) За да се стимулира участието на 
малки и средни предприятия (МСП) в 
пазара на обществените поръчки, 
възлагащите органи следва да бъдат 
насърчени да разделят поръчките на 
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обособени позиции, а в противен 
случай задължени да посочат 
съответните причини.. Когато 
поръчките са разделени на обособени 
позиции, възлагащите органи могат 
например, за да запазят конкуренцията 
или за да осигурят стабилно предлагане, 
да ограничат броя на позициите, за 
които един икономически оператор 
може да подава оферти; те могат също 
така да ограничат броя на позициите, 
които могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.

обособени позиции и да бъдат
задължени да  посочат съответните 
причини в случай, че постъпят или не 
постъпят по този начин. Когато 
поръчките са разделени на обособени 
позиции, възлагащите органи могат 
например, за да запазят конкуренцията 
или за да осигурят стабилно предлагане, 
да ограничат броя на позициите, за 
които един икономически оператор 
може да подава оферти; те могат също 
така да ограничат броя на позициите, 
които могат да бъдат възложени на един 
отделен оферент.

Or. it

Обосновка

Разделянето на поръчките на обособени позиции следва да бъде обект на 
предварителна и систематична оценка от страна на възлагащия орган. Както 
разделянето на поръчките на обособени позиции, така и неразделянето обаче трябва 
да бъде обосновано. Съгласно настоящата формулировка, единствено решението за 
неразделяне на  поръчките на обособени позиции трябва да се мотивира. 

Изменение 4

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Специални изключения за сектора на 
пощенските услуги 
Настоящата директива не се прилага
за обществени поръчки, чиято 
основна цел е да позволи на 
възлагащите органи да предоставят  
пощенски услуги и други услуги, 
различни от пощенските. 
За целите на настоящия регламент, 
се разбира следното:
а) „пощенски услуги“:  услуги, които 
се състоят в събиране, разпределяне, 
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транспорт и доставка на пощенски 
пратки. Посочените услуги включват 
както услуги, попадащи в обхвата на 
приложение на универсалната услуга, 
установен в съответствие с 
директива 97/67/ЕО, така и услугите, 
които са изключени.
б) „други услуги, различни от 
пощенските услуги“: услуги, 
предоставяни в следните сфери:
i) услуги по управление на пощенските 
услуги (услуги, предхождащи 
изпращането и услуги, следващи 
изпращането, включително 
разпределителни услуги в пощенски 
салон); 
ii) специални услуги, свързани и 
изпълнявани изцяло по електронен 
път (включително сигурното 
предаване по електронен път на 
шифрирани документи, услуги за 
управление на адреси и предаване на 
препоръчана електронна поща);
iii)  услуги по доставка, различни от 
посочените в член 10, параграф 2, 
буква а) от директивата, като 
доставката на рекламни материали, 
на които не е посочен адрес; 
iv) финансови услуги, като 
определените в Общ терминологичен 
речник, свързан с обществените 
поръчки  под референтен номер от 
66100000-1 до 66720000-3 и в член 19, 
буква в), включително най-вече 
пощенските записи и прехвърлянето 
на суми от пощенски банкови сметки; 
v) услуги по продажба на пощенски 
марки;
vi) логистични услуги (услуги, които 
обединяват физическата доставка
и/или доставката на стоки и други 
дейности, които не са свързани с 
пощенските услуги).
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Or. it

Обосновка

Като има предвид положението на действителна конкуренция на обществените 
поръчки в сектора на пощенските услуги вследствие на прилагането на уредбата на 
ЕС, имаща за цел либерализиране на сектора, целесъобразно е да се изключи от 
обхвата на приложение на настоящата директива обществените поръчки в този 
сектор, доколкото тези поръчки са били възложени с основната цел да позволят на 
възлагащите органи да упражняват посочените дейности в сектора на пощенските 
услуги. Тези дейности са определени в съответствие с определенията на член 6 от 
Директива 2004/17/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) арбитражни и помирителни услуги; в) правни, арбитражни и помирителни 
услуги

Or. it

Обосновка

Като има предвид особените отношения на преценка и доверие, който регулират 
правните услуги, считаме за целесъобразно те да бъдат изключени от обхвата на 
приложение на настоящата директива.  

Изменение 6

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5.

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи право да 
възлагат обществени поръчки с 
процедура на договаряне без 
предварително обявяване само в 
случаите по параграфи 2–5 и за суми 
под 500 000 евро за обществени 
поръчки за строителни работи и за 
суми под 100 000 евро за обществени 
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поръчки за доставки и услуги.

Or. it

Обосновка

С цел да се избегнат опасни нарушения на правилата на конкуренцията, използването 
на процедурите на договаряне без предварително обявяване следва да бъде изключение.  
В този смисъл, считаме за целесъобразно да се определят максимални суми, над които 
да не бъде възможно прилагането й.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възлагащите органи могат да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти. Те са длъжни да посочат дали 
разрешават варианти в обявлението за 
поръчката или когато обявление за 
предварителна информация се използва 
като покана за участие в състезателна 
процедура – в поканата за 
потвърждаване на интерес. Без това 
посочване представянето на варианти не 
се разрешава.

1. Възлагащите органи могат да 
разрешават на оферентите да представят 
варианти, които да не надвишават 1/6 
от цялостната договорена цена. Те са 
длъжни да посочат дали разрешават 
варианти в обявлението за поръчката 
или когато обявление за предварителна 
информация се използва като покана за 
участие в състезателна процедура – в 
поканата за потвърждаване на интерес.
Без това посочване представянето на 
варианти не се разрешава.

Or. it

Обосновка

Неконтролирано използване на варианти би могло да доведе до нарушаване на 
конкуренцията и да създаде проблеми с правната сигурност.  Счита се за полезно да 
се предвиди специална разпоредба, която да предвижда максимална разрешена цена за 
вариантите като предварително определено от възлагащите органи минимално 
изискване.  Националното законодателство предлага в този смисъл параметри за 
ориентир, потвърждаващи ефикасността на подобна разпоредба. 
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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, възлагащият 
орган посочва в обявлението за 
поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес конкретно
обяснение на съображенията си 
относно разделянето на обособени 
позиции.

Or. it

Обосновка

Разделянето на поръчките на обособени позиции следва да бъде обект на 
предварителна и систематична оценка от страна на възлагащия орган, с цел да се 
предотврати безразборно използване на тази възможност. Все пак, както 
разделянето на поръчките на обособени позиции, така и неразделянето трябва да 
бъде обосновано; а в настоящата формулировка, единствено решението за 
неразделяне на  поръчките на обособени позиции трябва да се мотивира.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на критериите, 
свързани с икономическото и 
финансовото състояние, установени по 
член 56, параграф 3, и критериите, 
свързани с техническите и 
професионалните способности, 

1. По отношение на критериите, 
свързани с икономическото и 
финансовото състояние, установени по 
член 56, параграф 3, и критериите, 
свързани с техническите и 
професионалните способности, 
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установени по член 56, параграф 4, 
икономически оператор може, когато е 
уместно и подходящо за конкретна 
поръчка, да разчита на възможностите
на други субекти независимо от 
характера на правоотношенията, които 
има с тях. В този случай 
икономическият оператор доказва на 
възлагащия орган, че ще има на 
разположение необходимите ресурси, 
например чрез представянето на 
доказателство за ангажимента, поет за 
целта от тези субекти. По отношение 
на икономическото и финансовото 
състояние възлагащите органи могат 
да изискват икономическият оператор и
тези субекти да бъдат солидарно 
отговорни за изпълнението на 
поръчката.

установени по член 56, параграф 4, 
икономически оператор може, когато е 
уместно и подходящо за конкретна 
поръчка, да разчита само на
материалните възможности на други 
субекти независимо от характера на 
правоотношенията, които има с тях. В 
този случай икономическият оператор 
доказва на възлагащия орган, че ще има 
на разположение необходимите ресурси, 
например чрез представянето на 
доказателство за ангажимента, поет за 
целта от тези субекти. Възлагащите 
органи изискват икономическият 
оператор и посочените по-горе субекти 
да бъдат солидарно отговорни за 
изпълнението на поръчката.

Or. it

Обосновка

С цел да се гарантира правна и икономическа сигурност при възлагането и 
изпълнението на поръчката, считаме за необходимо да се ограничи възможността за 
закупуване единствено на материални активи и да се засили солидарната 
отговорност между икономическия оператор и субектите, които той използва за 
изпълнение на поръчката, като й придаде задължителен характер.  Правото на 
разпореждане със средствата може да произтече единствено от действително 
правоотношение между икономическия оператор и субектите. 

Изменение 10

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

1. 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:
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a) икономически най-изгодна оферта; a) икономически най-изгодна оферта;
б) най-ниски разходи. б) най-ниски разходи.

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.

Разходите могат да се оценяват 
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.

Or. it

Обосновка

Съдът на Европейския съюз в решението си от 7 октомври 2004 г. по дело С- 76/2004 
постанови, че абстрактното и общо определяне на един единствен критерий за 
възлагане не само противоречи на общностното право, но и лишава възлагащите 
органи от възможността да вземат предвид характеристиките на всяка обществена 
поръчка и да изберат за всяка обществена поръчка най-подходящия критерий и да 
гарантират свободната конкуренция и да гарантират избора на най-добра оферта. 

Изменение 11

Предложение за директива
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна 
на подизпълнителя и когато естеството 
на поръчката позволява, възлагащият 
орган се задължава да преведе 
дължимите плащания директно на 
подизпълнителя за услугите, доставките 
или строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите-членки въвеждат подходящи 
механизми, позволяващи на главния 
изпълнител да оспори плащания, които 
не са дължими. Уреждането на този 
режим на плащане се посочва в 
документите за обществената поръчка.

2. Държавите членки предвиждат, че
когато естеството на поръчката 
позволява, възлагащият орган се 
задължава да преведе дължимите 
плащания директно на подизпълнителя 
за услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. В този случай 
държавите-членки въвеждат подходящи 
механизми, позволяващи на главния 
изпълнител да оспори плащания, които 
не са дължими. Уреждането на този 
режим на плащане се посочва в 
документите за обществената поръчка.

Or. it
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Обосновка

С цел да се насърчи по-голяма икономическа сигурност, да се избегнат съдебни 
спорове и да се намали риска от неплащане на извършени услуги е необходимо, когато 
характерът на поръчката позволява, да се установи задължение за пряко плащане на 
подизпълнителя.  

Изменение 12

Предложение за директива
Член 72 – 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 4, и когато е 
под 5 % от цената на първоначалната 
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.

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 4, и когато е 
под 10 % от цената на първоначалната 
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. it

Обосновка

За да не се налагат прекомерни изисквания на възлагащите органи, както и за да не се 
утежнява процедурата с нови процедури по възлагане на обществени поръчки за 
същата работа или услуги, е целесъобразно да се разшири обхвата на приложение на 
настоящата разпоредба и да се предвиди, че за да бъдат считани за несъществени и 
следователно да не налагат нова процедура по възлагане на обществена поръчка, 
дадена промяна на поръчката не трябва да надхвърля 10 % от цената на 
първоначалната поръчка. 
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

заличава се

Or. it

Обосновка

Правните услуги винаги са били и все още са резултат от отношения на доверие с 
професионалист, които се характеризират с действителните му професионални 
качества и се гарантират от строги изисквания за професионална етика. По тази 
причина тези услуги не могат да бъдат осигурени от публичен контролен орган, нито 
да бъдат включени в обхвата на приложение на настоящата директива.  

Изменение 14

Предложение за директива
Член 84 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) изработването на водещи насоки 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

Or. it
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Обосновка

Предложената нова формулировка е свързана в по-голяма степен с мандата на 
органа, който трябва да бъде определен, за да ръководи дейността по контрол на 
управлението и прилагането на предвидените разпоредби. 

Изменение 15

Предложение за директива
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
структури за техническа помощ, за 
да предлагат правни и икономически 
консултации, указания и съдействие 
на възлагащите органи при 
подготовката и провеждането на 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки. Държавите-членки също 
така осигуряват на всеки възлагащ 
орган възможност да получи 
компетентно съдействие и 
консултации по отделни въпроси.

заличава се

Or. it

Обосновка

Правните услуги винаги са били и все още са резултат от отношения на доверие с 
професионалист, които се характеризират с действителните му професионални 
качества и се гарантират от строги изисквания за професионална етика. По тази 
причина тези услуги не могат да бъдат осигурени от публичен контролен орган, нито 
да бъдат включени в обхвата на приложение на настоящата директива.  


