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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обществените поръчки играят важна роля в цялостната икономическа ефективност на 
Европейския съюз. Публичните органи изразходват около 18 % от БВП за доставки, 
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.

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

Докладчикът приветства предложението на Комисията за осъвременяване на 
директивите в областта на обществените поръчки. Законодателното предложение 
следва да доведе до по-прости и по-гъвкави процедури за възлагащите органи, както и 
да улесни достъпа за дружествата, в частност за МСП. При преразглеждането на 
законодателството следва да се постигне баланс между опростяване на правилата, 
надеждни и ефективни процедури, основани на новаторски и устойчиви критерии за 
възлагане на поръчки, като същевременно се гарантира също така по-широко 
използване на възлагането на поръчки по електронен път. 

Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират 
съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и 
равнопоставеност. Тези критерии следва да гарантират, че офертите се оценяват в 
условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възлагащите 
органи изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално 
отговарят на техните потребности, например когато критериите за възлагане включват 
фактори, свързани с производствения процес. 
Докладчикът изразява твърдото си убеждение, че възлагащите органи следва да 
използват като критерий за възлагане на обществените поръчки „икономически най-
изгодната и устойчива оферта“ и да се откажат от алтернативния критерий, основан на 
„най-ниски разходи“. Като се има предвид, че методът с икономически най-изгодната и 
устойчива оферта също отчита цената, възлагащите органи биха могли да направят най-
подходящия избор според специфичните си потребности, включително да вземат 
предвид разходите, стратегическите обществени цели, новаторските решения и 
социалните и екологичните критерии.
Обществените поръчки следва да бъдат използвани като средство за насърчаване на 
иновациите. Възложителите трябва да бъдат насърчавани да купуват иновативни 
продукти и услуги, за да се постигат целите за устойчиво развитие. Нови иновативни 
решения и идеи са необходими по-специално в областта на транспорта и обществените 
поръчки следва да бъдат използвани като средство за посрещане на тези потребности.



PE491.261v02-00 4/31 AD\913082BG.doc

BG

Жизненият цикъл следва да се взима предвид в по-голяма степен и социалните и 
екологичните последици от целия производствен процес трябва да бъдат взети предвид. 
Възлагащите органи следва да имат допълнителни възможности да налагат изисквания 
във връзка с производствения процес, а не само във връзка с продукта. Това ще доведе 
до по-устойчиво възлагане на обществени поръчки, включително в транспортния 
сектор.

За всички обществени поръчки, чийто предмет е предназначен за използване от 
физически лица, е необходимо възлагащите органи да изготвят техническите 
спецификации така, че да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с 
увреждания или да бъдат с предназначение за всички потребители. Това е от особено 
значение в областта на обществения транспорт и туризма.
Разпоредбите относно подизпълнението следва да станат по-строги. Оферентът трябва 
да е длъжен да посочи в своята оферта дела от поръчката, за който възнамерява да 
използва трети лица - подизпълнители, както и предлаганите подизпълнители. Освен 
това трябва да съществува възможност за привличането под отговорност на основния 
изпълнител и всички съответни подизпълнители в случай на неспазване на 
законодателството. Съществува необходимост от система за контрол, която обхваща 
всички части от веригата от изпълнители.

Докладчикът е внесъл редица изменения, които се отнасят до горепосочените 
проблеми. В някои случаи се счита за необходимо да се заличат определени 
разпоредби, предложени от Комисията, тъй като докладчикът счита, че някои въпроси 
могат да бъдат решени по-ефективно в националното законодателство, като се вземат 
предвид секторните и регионалните особености, в съответствие с принципите на 
субсидиарност и по-добро регулиране.

Не на последно място, докладчикът би желал да подчертае необходимостта от 
гарантиране на правна сигурност и съгласуваност на директивите в областта на 
обществените поръчки с действащото законодателство на Съюза в областта на 
транспорта и пощенските услуги.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Настоящата директива не засяга 
законодателството на Съюза в 
сектори, които са регулирани 
изчерпателно, в частност в областта 
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на транспорта и пощенските услуги.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Необходимо е да се гарантира, че 
социалният аспект на пощенските 
услуги в селските райони няма да бъде 
пренебрегнат при отварянето на 
този пазар за конкуренция.

Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По смисъла на настоящата директива 
„поръчка“ е закупуването или други 
форми на придобиване на строителство, 
доставки или услуги от страна на един 
или няколко възложителя от 
икономически оператори, подбрани от 
тях, стига строителството, доставките 
или услугите да са предназначени за 
изпълнението на една от дейностите 
съгласно членове 5–11.

По смисъла на настоящата директива 
„обществена поръчка“ е възмезден 
договор за придобиване на 
строителство, доставки или услуги от 
страна на един или няколко 
възложителя от икономически 
оператори, подбрани от тях, стига 
строителството, доставките или 
услугите да са предназначени за 
изпълнението на една от дейностите 
съгласно членове 5–11.

Изменение 4
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целият обем строителство, 
доставки и/или услуги представляват 
една поръчка по смисъла на 
настоящата директива, дори ако са 
закупени с различни договори, ако 
тези договори са част от един 
проект.

заличава се



PE491.261v02-00 6/31 AD\913082BG.doc

BG

Изменение 5
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички 
последователни и/или взаимосвързани 
стадии, в това число производство, 
транспорт, употреба и поддръжка, в 
целия период на съществуване на 
продукта или строежа или на 
предоставяне на услугата, от 
придобиването на суровината или 
генерирането на ресурсите до 
депонирането, разчистването и 
финализирането;

(22) „Жизнен цикъл“ означава 
представяне в парично изражение, 
когато е възможно, на пълния размер 
на разходите, свързани с 
обществената поръчка, в това число 
разходите за поддръжка и ресурсна 
(включително енергийна) 
ефективност, разходите по 
рециклиране в края на жизнения 
цикъл и разходите, свързани със 
социалното въздействие, когато 
имат отношение към изпълнението 
на поръчката. Ефективното 
проектиране, планиране и използване 
на електронни средства също може 
да бъде включено в паричното 
изражение на жизнения цикъл. За 
целите на обществените поръчки, 
жизненият цикъл започва от 
момента на закупуването през срока 
на строителството, доставките или 
услугите и е неразделна и неделима 
част от изчисляването на това, 
което съставлява икономически най-
изгодната оферта.

Обосновка

Докато възлагащите органи, в интерес на данъкоплатеца, носят отговорност да 
гарантират, че е постигнато оптимално съотношение качество/разходи, каквото и 
решение да бъде избрано чрез обществената поръчка, и че то няма да струва повече 
на обществото или околната среда в дългосрочен план, тази отговорност е разумно 
да възниква от момента на закупуването.

Изменение 6
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 1. Без да се засяга Директива 
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дейности, имащи отношение към 
осигуряването на:

97/67/ЕО, настоящата директива се 
прилага за дейности, имащи отношение 
към осигуряването на:

Изменение 7
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „пощенски услуги“ са услуги, които 
се състоят от събирането, сортирането, 
пренасянето и доставката на пощенски 
пратки. Това включва както услугите, 
попадащи в обхвата на универсалната 
услуга, установена в съответствие с 
Директива 97/67/ЕО, така и тези извън 
нейния обхват;

б) „пощенски услуги“ са услуги, които 
се състоят от събирането, сортирането, 
пренасянето и доставката на вътрешни
пощенски пратки и услуги, попадащи в 
обхвата на универсалната услуга, 
установена в съответствие с Директива 
97/67/ЕО;

Обосновка

Целта е да освободи пощенските услуги, които не са част от универсалната услуга, 
от задълженията по смисъла на настоящата директива. Като се има предвид, че 
тези услуги се предлагат на конкурентен пазар, задължение за извършване на тръжна 
процедура би довело до неблагоприятно положение от гледна точка на 
конкуренцията.

Изменение 8
Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поръчките, които са предназначени 
да способстват изпълнението на 
дейност, упомената в членове 5–11, не 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива, ако държавата 
членка или възложителите, след като 
представят заявка по член 28, могат да 
демонстрират, че в държавата членка, в 
която се извършва, дейността е пряко 
изложена на конкуренция на пазари, до 
които достъпът не е ограничен; 
конкурси за проект, които са 
организирани за изпълнението на такава 
дейност в тази географска област, също

1. Поръчките, които са предназначени 
да способстват изпълнението на 
дейност, упомената в членове 5–11, не 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива, ако държавата 
членка или възложителите, след като 
представят заявка по член 28, могат да
демонстрират, че в държавата членка, в 
която се извършва, дейността или 
конкретни сектори или сегменти от 
нея е пряко изложена на конкуренция на 
пазари, до които достъпът не е 
ограничен; конкурси за проект, които са 
организирани за изпълнението на такава 
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не попадат в обхвата на настоящата 
директива. Такава оценка на 
конкуренцията, която ще се извърши в 
светлината на информацията, с която 
Комисията разполага, и за целите на 
настоящата директива, не засяга 
прилагането на законодателството в 
областта на конкуренцията.

дейност в тази географска област, също 
не попадат в обхвата на настоящата 
директива. Такава оценка на 
конкуренцията, която ще се извърши в 
светлината на информацията, с която 
Комисията разполага, и за целите на 
настоящата директива, не засяга 
прилагането на законодателството в 
областта на конкуренцията.

Обосновка

Някои сектори от пазара на железопътните превози вече пряко са изложени на 
конкуренция и са свободно достъпни, и по тази причина не следва да попадат в 
приложното поле на настоящата директива.

Изменение 9
Предложение за директива
Член 27 – параграф 3 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1 се приема, че 
достъпът до пазара не е ограничен, ако 
държавата членка е изпълнила и 
приложила законодателството на ЕС, 
изброено в приложение III.

За целите на параграф 1 се приема, че 
достъпът до пазара не е ограничен, ако 
държавата членка е изпълнила и 
приложила законодателството на ЕС, 
изброено в приложение III или ако 
държавата членка е разширила върху 
съответния пазар прилагането на 
принципите, установени от 
настоящото законодателство.

Изменение 10
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка или когато 
законодателството на съответната 
държавата членка го предвижда –
възложител счита, че въз основа на 
критериите, посочени в член 27, 
параграфи 2 и 3, дадена дейност е пряко 
изложена на конкуренция на пазари, до 
които достъпът не е ограничен, той има 

Когато държава членка или когато 
законодателството на съответната 
държавата членка го предвижда –
възложител счита, че въз основа на 
критериите, посочени в член 27, 
параграфи 2 и 3, дадена дейност е 
напълно или частично, дори с оглед на 
отделни сектори или сегменти от 
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право да подаде заявка за установяване, 
че настоящата директива не се прилага 
за възлагането на поръчки или 
организирането на конкурси за проект 
за изпълнението на тази дейност.

нея, пряко изложена на конкуренция на 
пазари, до които достъпът не е 
ограничен, той има право да подаде 
заявка за установяване, че настоящата 
директива не се прилага за възлагането 
на поръчки или организирането на 
конкурси за проект за изпълнението на 
тази дейност или отделен сектор или 
сегмент от нея.

Обосновка

Някои сектори от пазара на железопътните превози вече пряко са изложени на 
конкуренция и са свободно достъпни, и по тази причина не следва да попадат в 
приложното поле на настоящата директива.

Изменение 11
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявките задължително се придружават 
от аргументирано становище, прието от 
независим национален орган, който е 
компетентен по отношение на 
съответната дейност. В това становище 
задължително се анализират подробно 
условията за възможното прилагане на 
член 27, параграф 1 към съответната 
дейност в съответствие с неговите 
параграфи 2 и 3.

Заявките задължително се придружават 
от аргументирано становище, прието от 
независим национален орган, който е 
компетентен по отношение на 
съответната дейност или на отделен 
сектор или сегмент от нея. В това 
становище задължително се анализират 
подробно условията за възможното 
прилагане на член 27, параграф 1 към 
съответната дейност в съответствие с 
неговите параграфи 2 и 3.

Обосновка

Някои сектори от пазара на железопътните превози вече пряко са изложени на 
конкуренция и са свободно достъпни, и по тази причина не следва да попадат в 
приложното поле на настоящата директива.

Изменение 12
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – първа алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При заявка, подадена в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, 
Комисията има право с изпълнително 
решение, прието в сроковете, посочени 
в параграф 4 от настоящия член, да 
установи дали една дейност по членове 
5–11 е пряко изложена на конкуренция 
въз основа на критериите, посочени в 
член 27. Тези изпълнителни решения се 
приемат в съответствие с 
консултативната процедура по член 100, 
параграф 2.

При заявка, подадена в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, 
Комисията има право с изпълнително 
решение, прието в сроковете, посочени 
в параграф 4 от настоящия член, да 
установи дали една дейност (или 
отделен сектор или сегмент от нея)
по членове 5–11 е пряко изложена на 
конкуренция въз основа на критериите, 
посочени в член 27. Тези изпълнителни 
решения се приемат в съответствие с 
консултативната процедура по член 100, 
параграф 2.

Обосновка

Някои сектори от пазара на железопътните превози вече пряко са изложени на 
конкуренция и са свободно достъпни, и по тази причина не следва да попадат в 
приложното поле на настоящата директива.

Изменение 13
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 – втора алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчки, предназначени да способстват 
изпълнението на съответната дейност, и 
конкурси за проект, организирани за 
изпълнението на такава дейност, 
престават да попадат в приложното поле 
на настоящата директива в някой от 
следните случаи:

Поръчки, предназначени да способстват 
изпълнението на съответната дейност 
или отделен сектор или сегмент от 
нея, и конкурси за проект, организирани 
за изпълнението на такава дейност или 
отделен сектор или сегмент от нея, 
престават да попадат в приложното поле 
на настоящата директива в някой от 
следните случаи:

Обосновка

Някои сектори от пазара на железопътните превози вече пряко са изложени на 
конкуренция и са свободно достъпни, и по тази причина не следва да попадат в 
приложното поле на настоящата директива.
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Изменение 14
Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член „лични 
интереси“ означава всякакви семейни, 
емоционални, икономически, 
политически или други общи 
интереси с кандидатите или 
оферентите, включително конфликт 
на професионални интереси.

заличава се

Обосновка

Въпросът може да бъде решен по-ефективно в националното законодателство.

Изменение 15
Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) членовете на персонала по 
параграф 2, буква а) се задължават да 
разкриват всеки конфликт на 
интереси по отношение на всеки от 
кандидатите или оферентите, 
веднага щом узнаят за такива 
конфликти, за да позволят 
възлагащия орган да вземе мерки за 
отстраняването на конфликтите;

заличава се

Обосновка

Въпросът може да бъде решен по-ефективно в националното законодателство.

Изменение 16
Предложение за директива
Член 36 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на конфликт на интереси 
възлагащият орган трябва да вземе 

В случай на конфликт на интереси 
възлагащият орган трябва да вземе 
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съответните мерки. Тези мерки могат 
да включват отвод на въпросния член 
на персонала от участие в 
съответната процедура за възлагане 
на обществени поръчки или 
пренасочване на задълженията и 
отговорностите му. Когато 
конфликтът на интереси не може 
ефективно да се отстрани с други 
средства, засегнатият кандидат или 
оферент трябва да се изключи от 
процедурата.

съответните мерки.

Обосновка

Решение относно точното естество на тези мерки следва да бъде взето на 
национално равнище.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) неправомерно оказване на влияние 
върху процеса на вземане на решения 
на възложителя или получаване на 
поверителна информация, която 
може да им осигури неправомерни 
предимства в процедурата за 
възлагане на поръчки;

заличава се

Изменение 18
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) влизане в съглашения с други 
кандидати и оференти, целящи 
изкривяване на конкуренцията;

заличава се
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Изменение 19
Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) умишлено предоставяне на 
подвеждаща информация, която 
може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на 
изключването, подбора или 
възлагането.

заличава се

Изменение 20
Предложение за директива
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да осигурят
на възложителите право да прилагат 
процедура на договаряне без 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура само в 
специфичните случаи и обстоятелства, 
изрично посочени в член 42.

3. Държавите членки могат да осигурят 
на възложителите право да прилагат 
процедура на договаряне без 
предварителна покана за участие в 
състезателна процедура само в 
специфичните случаи и обстоятелства, 
изрично посочени в член 42, при 
условие че осигурят 
равнопоставеност на всички 
оференти.

Изменение 21
Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава четири години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато предметът 
на рамковото споразумение го 
оправдава.

Срокът на рамковото споразумение не 
надвишава шест години, освен в 
изключителни надлежно обосновани 
случаи, по-специално когато предметът 
на рамковото споразумение го 
оправдава.

Изменение 22
Предложение за директива
Член 45 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато рамково споразумение се 
сключва с повече от един 
икономически оператор, възлагането 
на поръчки може да стане по един от 
следните два начина:

заличава се

a) по реда и условията на рамковото 
споразумение, без да се подновява 
състезателната процедура, когато в 
него са посочени всички условия, 
регламентиращи осигуряването на 
въпросното строителство, услуги и 
доставки, и обективните условия за 
определяне на това кой от 
икономическите оператори – страни 
по рамковото споразумение трябва да 
ги изпълни; вторият вид условия 
задължително се посочват в 
документите за обществената
поръчка;
б) когато не всички условия, 
регламентиращи осигуряването на 
строителството, услугите и 
доставките, са посочени в рамковото 
споразумение – чрез подновяване на 
състезателната процедура между 
икономическите оператори, които са 
страни по рамковото споразумение.

Изменение 23
Предложение за директива
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Състезателната процедура по 
параграф 4, буква б) се основава на 
същите условия, при които е 
възложено рамковото споразумение, а 
когато е необходимо – на по-точно 
формулирани условия, и когато е 
уместно – на други условия, посочени в 
спецификациите към рамковото 
споразумение, в съответствие със 

заличава се
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следната процедура:
a) за всяка поръчка, която трябва да 
бъде възложена, възложителите се 
обръщат писмено към 
икономическите оператори, които са 
в състояние да я изпълнят;
б) възложителите определят 
достатъчно дълъг срок за 
представяне на офертите за всяка 
отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността 
на предмета на поръчката и времето, 
необходимо за изпращане на 
офертите;
в) офертите се представят в писмен 
вид и тяхното съдържание не се 
отваря до изтичане на предвидения 
срок за отговор;
г)  възложителите възлагат всяка 
поръчка на оферента, който е 
представил най-добрата оферта въз 
основа на критериите за възлагане, 
определени в спецификациите на 
рамковото споразумение.

Изменение 24
Предложение за директива
Член 45  – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Настоящият член не засяга 
разпоредбите на Директива 97/67/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 декември 1997 година 
относно общите правила за 
развитието на вътрешния пазар на 
пощенските услуги в Общността и за 
подобряването на качеството на 
услугата и на Регламент (ЕО) № 
1370/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2007 
година относно обществените услуги 
за пътнически превоз с железопътен 
и автомобилен транспорт и за 
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отмяна на регламенти (ЕИО) № 
1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Изменение 25
Предложение за директива
Член 54 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възложителя – тези 
технически спецификации трябва да 
бъдат, освен в надлежно обосновани 
случаи, съобразени с критериите за 
достъпност за хора с увреждания или да 
бъдат с предназначение, което е валидно 
за всички потребители.

За всички обществени поръчки, чийто 
предмет е предназначен за използване 
от физически лица – независимо дали 
става дума за широката общественост, 
или за персонала на възложителя – тези 
технически спецификации трябва да 
бъдат, освен в надлежно обосновани 
случаи, които следва да бъдат 
посочени в обявлението за 
състезателна процедура, съобразени с 
критериите за достъпност за хора с 
увреждания или да бъдат с 
предназначение, което е валидно за 
всички потребители.

Изменение 26
Предложение за директива
Член 54  – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Техническите спецификации 
могат също така да включват, 
когато е целесъобразно, изисквания, 
свързани с:
a) постигнатите резултати, 
включително равнището на 
свързаните с околната среда и 
климата резултати, и постигнатите 
резултати от гледна точка на 
социално устойчивия производствен 
процес;
б) жизнения цикъл;
в) социално устойчивия 
производствен процес;
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г)  организирането, квалификацията и 
опита на персонала, на който е
възложено изпълнението на 
съответната поръчка;
д) безопасността или размерите, 
включително процедурите за 
осигуряване на качеството, 
терминологията, символите, 
изпитването и методите на 
изпитване, опаковането, 
маркирането и етикетирането, 
инструкциите за ползвателя;
е) правилата по отношение на 
проекта, изчисляването на разходите, 
изпитването, условията на 
инспекция и приемане на 
извършените работи и методи или 
техники на строителство и всички 
други технически условия, които 
възлагащият орган е в състояние да 
предпише съгласно общата или 
специфична уредба по отношение на 
приключеното строителство и 
материалите или частите, включени 
в него.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 69 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всеки оферент, който е подал 
допустима оферта, за 
характеристиките и относителните 
преимуществата на избраната 
оферта, както и за името на 
спечелилия оферент или за страните 
по рамковото споразумение;

заличава се

Изменение 28
Предложение за директива
Член 70 – параграф 5
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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. Възлагащите органи могат да не 
възложат поръчка на оферента, подал 
най-добрата оферта, когато са 
установили, че той не изпълнява 
задълженията, установени от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство в 
областта на социалното и трудовото 
право, правото в областта на 
здравеопазването и безопасността
или екологичното право, колективните 
споразумения, приложими за 
мястото, където се извършват 
строителните дейности, услугите и 
доставките, или от разпоредбите на 
международното социално или 
екологично право, изброени в 
приложение XIV.

Изменение 29
Предложение за директива
Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка, 
вследствие на което след възлагането 
на поръчката този персонал може да 
се замества единствено със 
съгласието на възложителя, който 
трябва да провери дали 
заместниците осигуряват 
еквивалентна организация и качество;

б) за поръчки за услуги и поръчки, 
включващи строително проектиране, 
могат да се вземат под внимание 
организацията, квалификацията и опита 
на персонала, на когото е възложено 
изпълнението на въпросната поръчка;

Изменение 30
Предложение за директива
Член 76  – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Критериите за възлагане 
осигуряват ефективна и лоялна 
конкуренция и се придружават от 
изисквания, които дават възможност 
на възлагащия орган да провери 
ефективно информацията, 
предоставена от оферентите, за да се 
установи дали оферентите 
отговарят на критериите за 
възлагане.

Изменение 31
Предложение за директива
Член 79 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оферти с необичайно ниска стойност Цена на офертата

Изменение 32
Предложение за директива
Член 79 – параграф 1  – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Възложителят изисква от 
икономическите оператори да обяснят 
обявената от тях цена или начислените 
разходи, когато са изпълнени всички 
долупосочени условия:

1. Възложителят изисква от 
икономическите оператори да обяснят в 
подробности обявената от тях цена или 
начислените разходи за тяхната 
оферта.

Изменение 33
Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) цената или начислените разходи са 
с повече от 50 % по-ниски от 
средната цена или разходи на 
останалите оферти;

заличава се
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Обосновка

Този въпрос може да бъде решен по-ефективно в националното законодателство, 
като се вземат предвид секторните и регионалните особености.

Изменение 34
Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цената или начислените разходи са 
с повече от 20 % по-ниски от цената 
или разходите на втората най-ниска 
оферта;

заличава се

Обосновка

Този въпрос може да бъде решен по-ефективно в националното законодателство, 
като се вземат предвид секторните и регионалните особености.

Изменение 35
Предложение за директива
Член 79 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подадени са най-малко пет оферти. заличава се

Обосновка

Този въпрос може да бъде решен по-ефективно в националното законодателство, 
като се вземат предвид секторните и регионалните особености.

Изменение 36
Предложение за директива
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност по други 
причини, възложителите също могат 
да поискат такива обяснения.

2. Когато офертите изглеждат с 
необичайно ниска стойност, 
възлагащите органи изискват 
допълнителни обяснения, преди да 
отхвърлят дадена оферта.
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Изменение 37
Предложение за директива
Член 79 – параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) спазване на задълженията, 
установени от законодателството на 
Съюза или националното 
законодателство в областта на 
социалното и трудовото право, 
правото в областта на 
здравеопазването и безопасността 
или екологичното право, 
колективните споразумения, 
приложими за мястото, където се 
извършват строителните дейности, 
услугите и доставките, или от 
разпоредбите на международното 
социално или екологично право, 
изброени в приложение XIV;

Изменение 38
Предложение за директива
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документацията за обществената 
поръчка възложителят може да 
постави изискване или да бъде 
задължен от държава членка да го 
направи за това оферентът да посочи в 
своята оферта дела от поръчката, който 
възнамерява да възложи на 
подизпълнители, както и предлаганите 
подизпълнители.

1. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган може да 
постави изискване за това оферентът да 
посочи в своята оферта дела от 
поръчката, който възнамерява да 
възложи на подизпълнители, както и 
предлаганите подизпълнители. Всяка 
промяна във веригата на 
подизпълнение и всеки нов 
подизпълнител се оповестяват 
незабавно на възлагащия орган.

Изменение 39
Предложение за директива
Член 81 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна на 
подизпълнителя и когато естеството на 
поръчката позволява, възложителят 
превежда 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 
задължително се посочва в документите 
за обществената поръчка.

2. Държавите членки могат да 
предвидят, че при заявка от страна на 
подизпълнителя и когато естеството на 
поръчката позволява, възложителят 
може да преведе, в надлежно 
обосновани случаи, дължимите 
плащания директно на подизпълнителя 
за услугите, доставките или 
строителството, предоставени на 
главния изпълнител. Уреждането на 
този режим на плащане задължително се 
посочва в документите за обществената 
поръчка.

Обосновка

Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със 
забавяне на плащането по търговски сделки се прилага (считано от март 2013 г.) за 
сделки между предприятия и публични органи и за сделки между предприятия.

Изменение 40
Предложение за директива
Член 82 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изменението въвежда условия, 
които, ако са били част от 
първоначалната процедура за 
възлагане на обществена поръчка, са 
щели да позволят подбор на 
кандидати, различни от 
първоначално подбраните, или са 
щели да позволят възлагането на 
поръчката на друг оферент;

заличава се

Изменение 41
Предложение за директива
Член 82 – параграф 4
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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 
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 12, 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.

Изменение 42
Предложение за директива
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се
Публичен надзор
1. 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 възложители са обект на 
такъв надзор.
2. По отношение на компетентните 
органи, участващи в дейностите по 
изпълнението, се установява 
организация, която предотвратява 
конфликтите на интереси.
Системата за публичен надзор е 
прозрачна. За тази цел се публикуват 
всички документи с указания и 
становища, както и годишен доклад, 
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илюстриращ изпълнението и 
прилагането на правилата по 
настоящата директива.
Годишният доклад включва:
a) данни за процента на успех на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в поръчките; когато 
процентът е по-нисък от 50 % по 
отношение на стойностите на 
поръчките, възложени на МСП, в 
доклада се представя анализ на 
причините за това;
б) глобален преглед на изпълнението 
на политиката за устойчиво 
развитие в сферата на обществените 
поръчки, включително на 
процедурите, отчитащи 
съображенията, свързани с 
опазването на околната среда, 
социалното приобщаване, 
включително достъпността за лица с 
увреждания, или насърчаването на 
иновациите;
в) централизирани данни за 
докладваните случаи на измама, 
корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в 
областта на обществените поръчки, 
включително такива, които засягат 
проекти, съфинансирани от бюджета 
на Съюза.
3. Надзорният орган отговаря за:
a) проследяването на прилагането на 
правилата за възлагане на 
обществени поръчки и свързаната с 
тях практика от страна на 
възложителите и особено от страна 
на централните органи за покупки;
б) осигуряването на правни 
консултации на възложителите по 
тълкуването на правилата и 
принципите за възлагане на 
обществени поръчки и по 
прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
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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;
г)  установяване и прилагане на 
всеобхватна и действаща система за 
предупреждение („червен флаг“) за 
предотвратяване, откриване и 
подходящо докладване на случаи на 
измами, корупция, конфликти на 
интереси и други сериозни нередности 
във връзка с обществените поръчки;
д) привличането на вниманието на 
националните компетентни 
институции, включително 
одитиращите органи, към установени 
конкретни нарушения и към 
системни проблеми;
е) разглеждането на жалби от 
граждани и стопански субекти 
относно прилагането на правилата за 
възлагане на обществени поръчки в 
конкретни случаи и предоставянето 
на анализа на компетентните 
възложители, които се задължават 
да се съобразят с него при своите 
решения или когато не се съобразяват 
с анализа – да обяснят причините за 
неговото пренебрегване;
ж) следенето на решенията, взети от 
националните съдилища и органи 
вследствие на решение на Съда на 
Европейския съюз въз основа на член 
267 от Договора или на 
констатациите на Европейската 
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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 за всякакви нарушения на 
процедурите на Съюза в областта на 
обществените поръчки, когато те се 
отнасят до договори, пряко или 
косвено финансирани от Европейския 
съюз.
Задълженията, посочени в точка д), 
се прилагат без да се засяга 
упражняването на правата за 
обжалване по националното право 
или по системата, установена въз 
основа на Директива 92/13/ЕИО.
Държавите членки са задължени да 
осигурят правомощия на надзорния 
орган да сезира компетентния по 
националното право орган за 
обжалване на решенията на 
възложителите при нарушение, 
открито в хода на неговата дейност 
по следене на изпълнението и 
предоставяне на правни консултации.
4. 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 
специално звено за контакт за 
Комисията, когато тя следи за 
прилагането на правото на Съюза и 
изпълнението на бюджета от Съюза 
въз основа на член 17 от Договора за 
Европейския съюз и член 317 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Органът докладва 
на Комисията всяко нарушение на 
настоящата директива при 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки, пряко или косвено 
финансирани от Съюза.
Комисията може по-специално да 
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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 дейностите по 
проследяването, 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 изиска от 
надзорния орган да анализира 
предполагаемите нарушения на 
правилата на Съюза в областта на 
обществените поръчки, които 
засягат проекти, съфинансирани от 
бюджета на Съюза. Комисията може 
да възложи на надзорния орган да 
проследява някои случаи и да осигури, 
че компетентните национални 
органи, следващи инструкциите, 
вземат подходящи мерки спрямо 
нарушенията на правилата на Съюза 
в областта на обществените 
поръчки, засягащи съфинансирани 
проекти
5. Действията по проверка и 
правоприлагане, извършвани от 
надзорния орган, за да гарантира 
съответствието на решенията на 
възложителите с настоящата 
директива и общите принципи на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, не заменят и не 
предопределят институционалната 
роля на Комисията като „пазител на 
Договора“. Когато Комисията реши 
да отнесе разглеждането на отделен 
случай, тя си запазва и правото да се 
намеси съгласно правомощията, 
предоставени ѝ от Договора.
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6. Възлагащите органи представят на 
националния надзорен орган пълния 
текст на всички сключени договори 
на стойност равна или по-голяма от:
a) 1 000 000 EUR в случаите на 
поръчки за доставка или услуги;
б) 10 000 000 EUR при поръчки за 
строителство.
7. Без да се засяга националното 
законодателство относно достъпа до 
информация и в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство в областта на 
защитата на данните, надзорният 
орган в отговор на писмена молба дава 
неограничен, пълен, пряк и безплатен 
достъп до сключените договори, 
посочени в параграф 6. Може обаче да 
бъде отказан достъп до някои части 
от договорите, когато тяхното 
разкриване би могло да накърни 
законните търговски интереси на 
икономическите оператори, било то 
публични или частни, или може да 
наруши честната конкуренция между 
тях.
Достъпът до части, които могат да 
бъдат оповестени, се дава в разумен 
срок и не по-късно от 45 дни от 
датата на молбата.
Кандидатите, подаващи молба за 
достъп до договора, не е необходимо 
да доказват пряк или косвен интерес 
от съответния договор. Получателят 
на информацията има право да я 
оповести публично.
8. В годишния доклад, посочен в 
параграф 2, се включва обобщение на 
всички дейности, извършени от 
надзорния орган в съответствие с 
параграфи 1-7.

Изменение 43
Предложение за директива
Член 94 – параграф 1 – втора алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, 
подготовката на офертите, диалога или 
договарянето, ако има такива, подбора и 
възлагането на поръчката.

Възложителите документират хода на 
всички процедури за възлагане на 
поръчки, независимо от това дали са 
били проведени с електронни средства, 
или не. За тази цел те документират 
всички етапи в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, включително 
цялата комуникация с икономическите 
оператори, подготовката на офертите, 
диалога или договарянето, ако има 
такива, подбора и възлагането на 
поръчката.

Изменение 44
Предложение за директива
Член 98 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 и 95 се предоставя на 
Комисията за неопределен период от
време, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 и 95 се предоставя на 
Комисията за период от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава с 
мълчаливо съгласие за периоди с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
период.

Изменение 45
Предложение за директива
Приложение III – буква Г – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Товарен железопътен транспорт Железопътен транспорт

Обосновка

Не само товарният железопътен транспорт, но и част от пътническия железопътен 
транспорт е отворен за конкуренция.

Изменение 46
Предложение за директива
Приложение III – буква Г – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътнически железопътен транспорт заличава се
Няма
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