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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. посочва, че макар местните и регионални органи на управление да са сред най-
големите потребители и следователно играят съществена роля при прилагането на 
разпоредбите за обществени поръчки, сред поднационалните органи е налице обща 
липса на юридическа компетентност, подходящо обучение и насоки относно 
обществените поръчки; призовава държавите-членки да въведат курсове на обучение 
относно правилата  в областта на обществените поръчки (в т.ч. специфични аспекти, 
като социални, екологични критерии и критерии, свързани с разнообразието и 
равенството) и да насърчат използването на информационните технологии с оглед 
по-доброто разбиране на тези правила и подобряване на административния 
капацитет на местните и регионални органи;

2. подчертава, че Сметната палата посочи в годишния си доклад за финансовата 2008 
година, че неспазването на правилата на ЕС относно обществените поръчки е една от 
двете най-чести причини за отказ на финансиране от ЕС чрез структурните фондове; 
подчертава в тази връзка, че нередностите често се дължат на неправилното 
транспониране и по-стриктните правила, прилагани от държавите-членки; призовава 
Комисията и държавите-членки да преразгледат, в сътрудничество с регионалните и 
местните органи на управление, съвкупността от различни разпоредби, приложими 
за обществените поръчки във връзка с различните дейности и програми, 
осъществявани в рамките на структурните фондове, с оглед уеднаквяване на 
въпросните разпоредби и опростяване на цялата нормативна уредба за обществени 
поръчки, така че да се намали риска от грешки и да се подобри ефикасността при 
използване на структурните фондове;

3. счита, че не само разходите и сложността могат да бъдат пречка, но също така и 
необходимото време за осъществяване на процеса на възлагане на обществените 
поръчки – не на последно място, защото продължителните процедури по обжалване 
се възпрепятстват от различни участници, ето защо приветства факта, че 
благодарение на плана за възстановяване, за основните публични проекти е 
възможно да се прилагат ускорени версии на процедурите, посочени в директивите 
за обществени поръчки, по-специално през 2009 и 2010 г.; призовава държавите-
членки да подкрепят и подпомагат местните органи при прилагането на тези нови 
процедури, като във всеки случай се спазват стандартните правила и разпоредби 
относно обществените поръчки;

4. отбелязва с неудовлетворение факта, че в някои случаи отпуснатите суми от 
структурните фондове за инфраструктурни проекти, разработени в контекста на 
публично-частни партньорства и съпътстващи договори с частни стопански субекти, 
основаващи се на обществени поръчки, възложени на поднационално равнище водят 
до загуба на безвъзмездни средства на Европейския съюз, които преди са били на 
разположение за финансиране развитието на инфраструктурата; счита, че е от 
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ключово значение да се премахнат препятствията и да се установят ясни правила за 
публично-частните партньорства, ако Европейският съюз желае да разполага с 
възможност за осъществяване на инвестиции за инфраструктурата и предоставянето 
на качествени услуги; приканва Комисията да гарантира, че разпоредбите по 
прилагане относно обществените поръчки и структурните фондове установяват ясна 
рамка за публично-частните партньорства с оглед създаване на правна сигурност за 
всички заинтересовани страни и намаляване на натиска върху публичните бюджети, 
в контекста, определен от принципа за съфинасиране и последиците от  глобалната 
икономическа криза;

5. признава правото на местните и регионални органи вземат по демократичен начин 
решения относно най-добрите средства за предоставяне на обществени услуги, 
включително решения за това да прибягват до дружества, които те притежават или 
контролират; счита , че дори без наличието на задължителни тръжни процедури, 
междуобщинското сътрудничество при предоставяне на услуги следва да бъде 
прието като законен способ за предоставяне на вътрешни услуги, както и че 
поднационалните участници следва да са в състояние да възлагат задачи, свързани с 
предоставянето на услуги, на дружества, които те притежават или контролират, при 
условие че въпросните дружества не се конкурират на външни пазари; предлага 
Комисията да направи оценка относно това дали все още е налице правна 
несигурност относно понятията „публичен орган“ и „вътрешни услуги“ в светлината 
на различните решения1 на Съда на Европейския съюз и, при необходимост, да 
предприеме стъпки за тяхното изясняване, така че принципът на субсидиарност да 
бъде спазен;

6. изтъква трудността при разграничаване на договорите за публични работи от 
градоустройствените дейности на публичните органи и се присъединява към 
безпокойството, изразено от редица местни органи, в отговор на тълкуването на 
решенията2 на Съда на Европейския съюз в областта на урбанистичното развитие; 
изразява твърда убеденост, че стриктното прилагане от оперативна и правна гледна 
точка на правилата за обществени поръчки може да възпрепятства урбанистичното 
развитие; призовава Комисията да изясни съответните правила за обществените 
поръчки и да преразгледа нормативната уредба, за да не се подкопават 
правомощията и правата на местните органи на управление, свързани с решения 
относно устройството на тяхната територия.

                                               
1 Решение на Съда на Европейските общности от 11 януари 2005 г. по дело Case C-26/03, Stadt Halle и 
други с/у Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; Решение 
от 13 октомври 2005 г. по случая C-458/03, Parking Brixen GmbH с/у Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen 
AG;  Решение от 21 юли 2005 г. по дело C-231/03, Coname  с/у Comune di Cingia de’ Botti и други.
2 Решение на Съда на Европейските общности (Първи състав) от 18 януари 2007 г. по дело C-
220/05 Jean Auroux и други с/у Commune de Roanne


