ПРИЛОЖЕНИЕ
Коментари и предложения на Американска търговска камара в България по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки („ЗИД на ЗОП“), публикуван за обществено обсъждане на 14 юни 2018г.
ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

член/алинея

Чл. 22, ал
11 от ЗИД
на ЗОП

чл. 39, ал.
8 от ЗИД
на ЗОП

В чл. 22 се правят
следните допълнения:
…
„(11) Решенията по ал. 1, т.
3 – 10 се считат за връчени
от
получаване
на
съобщението
на
електронния адрес за
кореспонденция
на
лицето.”
Член 39 се изменя така:
„Възлагане
чрез
електронна платформа
…
„(8) В случаите по ал. 6 и
7, когато не се използват
платформите по ал. 1 и 3,
обменът на информация се
осъществява
чрез
пощенска
или
друга
подходяща
куриерска
услуга или комбинация от
тях
и
електронни
средства.“

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Считаме, че предложеният текст не е Предлагаме да се използват същите
съгласуван и съответен на чл. 10 от Закона за критерии и правила като чл. 10 от
електронния документ и електронните ЗЕДЕУУ.
удостоверителни услуги („ЗЕДЕУУ“).

Не става напълно ясно дали електронни Предлагаме текстът да бъде посредства мога да се използват самостоятелно ясно формулиран, с оглед на
или
винаги
в
комбинация
с коментара. Считаме, че трябва да
пощенска/куриерска услуга.
се допусне комуникация и само с
електронни средства.

1

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

член/алинея

Чл. 54 ал.
1, т. 1, т. 2
и т. 3 от
ЗИД на
ЗОП

Чл. 54 ал. 1:
а) в т. 1 и 2 думите “освен
ако е реабилитиран” се
заличават;
точка 3 се изменя така:
“3. има задължения за
данъци и задължителни
осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т.
1
от
Данъчноосигурителния
процесуален кодекс и
лихвите по тях, към
държавата
или
към
общината по седалището
на възложителя и на
кандидата или участника,
или
аналогични
задължения
съгласно
законодателството
на
държавата,
в
която
кандидатът
или
участникът е установен,
доказани
с
акт
на
компетентен орган.”

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Заличаването на текстовете, би означавало, Да се запази частта от текста „освен
че представляващи участника реабилитирани ако е реабилитиран“.
лица ще бъдат лишени от възможността да
сключат договор. Те ще бъдат приравнени на
осъдените, което не е в съответствие с
института на реабилитацията, тъй като тя
заличава осъждането.
Частта от текста „доказани с акт на Да се добави текстът „доказани с
компетентен орган“ буди двусмислие. Би акт на компетентен орган, който е
могло да се счете, че не е необходимо актът влязъл в сила.“
да е влязъл в сила, а само да е издаден.

2

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

Чл. 54,
ал.2 и
чл.55, ал.3
от ЗИД на
ЗОП

Чл.
54,
ал.
2:
„[О]основанията по ал. 1,
т. 1, 2 и 7 се отнасят за
лицата,
които
представляват участника
или кандидата и за
членовете на неговите
управителни и надзорни
органи
съгласно
регистъра, в който е
вписан участникът или
кандидатът, ако има такъв,
или
документите,
удостоверяващи
правосубектността
му.
Когато в състава на тези
органи
участва
юридическо
лице
основанията се отнасят за
физическите лица, които
го представляват.“
Чл.
55,
ал.
3:
„[О]основанията по ал. 1,
т. 5 се отнасят за лицата,
които
представляват
участника или кандидата и
за членовете на неговите
управителни и надзорни
органи
съгласно

Според мотивите към ЗИД на ЗОП целта на
предложеното изменение на чл. 54, ал. 2 и чл.
55, ал. 3 от ЗОП е прецизиране на кръга от
лица, които са задължени да декларират
т.нар. лични обстоятелства за изключване,
тъй като действащите редакции на закона
били общо формулирани и тяхното тълкуване
водело до необосновано разширяване на
задължените
лица.
Всъщност
при
предложената нова редакция кръгът на
задължените да декларират лица остава
твърде широк. С декларирането на тези
основания безпроблемно биха се справили
еднолични
търговци
или
български
дружества (ООД и АД) с управители или
членове на съветите, които са български
граждани, пребиваващи постоянно в
България. Това обаче не е така що се отнася
до чуждестранни дружества, особено
корпорации
от
САЩ.
Акционерните
дружества
(Corporation,
Incorporated),
учредени според законодателството на някой
от щатите на САЩ не могат да се снабдят с
удостоверения от официалните регистри,
които да удостоверяват кои са директорите на
тези дружества. Тези обстоятелства се
удостоверяват от корпоративния секретар на
съответното дружество, но това често води до
спорове с възложителя дали такова
удостоверяване е валидно. От друга страна,

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Новите разпоредбите на чл. 54, ал.
2 и чл. 55, ал. 3 следва да се
допълнят с по едно трето изречение
в
следния
смисъл:
„Обстоятелствата,
относно
посочените в изречение първо от
настоящата алинея основания се
декларират от физическо лице,
което представлява участника или
кандидата
по
закон
или
пълномощие съгласно обема на
представителната му власт.“

Няма
изискване,
произтичащо от правото
на ЕС, което да налага
въведеното
в
ЗОП
задължение всяко едно
от лицата по чл. 54, ал. 2
и чл. 55, ал. 3 от ЗОП да
декларира
обстоятелствата,
касаещи основанията за
отстраняване.
Понастоящем
действащите правила за
деклариране
представляват
твърде
обременителен
формализъм.

По този начин, от една страна, ще
се запази изискването основанията
да се прилагат за всички лица,
изброени в чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 от ЗОП, а от друга, ще има поне
едно лице, което би могло да
отговаря по чл. 313 НК при
деклариране на неверни данни.
Считаме,
че
предложените
промени следва да бъдат отразени
и в Правилника за прилагане на
ЗОП, и по-конкретно в чл. 40, за да
съответстват напълно с изменените
членове 54, ал. 2 и чл. 157, ал. 4.

3

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

регистъра, в който е
вписан участникът или
кандидатът, ако има такъв,
или
документите,
удостоверяващи
правосубектността
му.
Когато в състава на тези
органи
участва
юридическо
лице
основанията се отнасят за
физическите лица, които
го представляват.“

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

американските корпорации имат много на
брой, понякога няколко десетки директори,
които се събират периодично на заседания, за
да решават основни въпроси от дейността на
дружеството, но нямат възможност и не
подписват документи, свързани с текущата
дейност. Доста често списъкът на хората,
които искат да се срещнат с изпълнителния
директор на дадена корпорация от САЩ е
много дълъг и това прави не трудно, а
невъзможно да се получи подпис на
изпълнителния директор под какъвто и да е
документ. Текущата дейност и подписването
на свързаните с нея документи са делегирани
на други длъжностни лица (officers). Тези
обстоятелства следва да бъдат съобразени
при уредбата на българския ЗОП, тъй като
българската
икономика
е
отворена,
разчитаща на чуждестранни инвестиции и
внос на технологии.

4

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

Чл.66 от
ЗИД на
ЗОП

В чл. 66 се правят
следните изменения и
допълнения: 1. Създава се
нова
ал.
3:
“(3)
Изпълнителите сключват
договор за подизпълнение
с
подизпълнителите,
посочени в офертата.” 2.
Досегашната ал. 3 става
ал. 4 като накрая
се
поставя
запетая и се
добавя “поради промяна в
обстоятелства
преди
сключване на договора за
обществена поръчка“. 3.
Създават се нови ал. 5 и 6:
7
“(5)
Подизпълнителите
нямат
право
да
превъзлагат една или
повече от дейностите,
които са включени в
предмета на договора за
подизпълнение. (6) Не е
нарушение на забраната
по ал. 5 доставката на

В практиката се забелязва неувереност у
възложителите да допуснат включване на нов
или замяна на вече предложен подизпълнител
след сключване на договора. Някои от тях
дори изискват ЕЕДОП при вече сключен
договор, назначаване наново на комисия и
т.н.

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

С цел преодоляване на този
проблем, предлагаме АОП да
публикува методическо указание,
за да улесни възложителите в
такива хипотези и да предотврати
излишни
затруднения
в
изпълнение на договорите поради
неразбирането или неувереността
как да се прилага чл. 66, ал. 11. В
тази
връзка,
считаме,
че
уточнението в новата предложена
ал. 3 на чл. 66 допълнително внася
неяснота, че договор за изпълнение
може да се сключва само с
подизпълнители, които са били
посочени в офертата
Предлагаме
текста
на
предложената ал. 3 на чл. 66 да
бъде премахнат в окончателния
вариант на законопроекта. Може
да се предвиди, че договор за
подизпълнение се сключва с всеки
подизпълнител, посочен съгласно
изискванията на закона.
Считаме,
че
предложеното
изменение в новата ал. 4
(досегашна ал. 3) на чл. 66 също е
5

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

член/алинея

стоки, материали или
оборудване, необходими
за
изпълнението
на
обществената
поръчка,
когато такава доставка не
включва монтаж, както и
сключването на договори
за услуги, които не са част
от
договора
за
обществената
поръчка,
съответно от договора за
подизпълнение.”
4.
Досегашните ал. 4, 5, 6, 7,
8, 9 и 10 стават съответно
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5.
Досегашната ал. 11 става
ал. 14 и в нея т. 2 се изменя
така:
“2.
новият
подизпълнител отговаря
на критериите за подбор
по отношение на дела и
вида на дейностите, които
ще
изпълнява.”
6.
Досегашната ал. 12 става
ал. 15 и се изменя така:
“(15) При замяна или
включване
на

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

ограничаващо и може да доведе до
формални затруднения.

6

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

подизпълнител
изпълнителят представя
на възложителя копие на
договора
с
новия
подизпълнител, заедно с
всички документи, които
доказват изпълнението на
условията по ал. 14, в срок
до 3 дни от неговото
сключване.”
Чл.67, ал.3 Предлага се отмяна на чл.
от ЗИД на 67, ал. 3 от ЗОП, която
ЗОП
гласи: „[К]кандидатите и
участниците могат да
използват ЕЕДОП, който
вече е бил използван при
предходна процедура за
обществена поръчка, при
условие че потвърдят, че
съдържащата се в него
информация все още е
актуална.“

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Според мотивите към ЗИДЗОП причина за
предложеното изменение е, че един от
начините за подготовка и попълване на еЕЕДОП
е
чрез
използване
на
информационната система на Европейската
комисия за е-ЕЕДОП и това щяло да даде
възможност за повторно използване на
информацията от попълнен и предоставен
ЕЕДОП в предходни процедури. При това
положение няма никаква логика да се отменя
именно разпоредбата, която предвижда
изрично възможността вече използван
ЕЕДОП да се използва отново.

Считаме, че чл. 67, ал. 3 трябва да
остане в сила, защото е законовата
гаранция за възможността ЕЕДОП
да се използва повторно. Наред с
това трябва да се създадат изрични
разпоредби в ЗОП или в
Правилника за прилагане на ЗОП,
които да уредят техническите
начини за повторното използване
на ЕЕДОП. Този начин трябва да е
максимално улеснен. Веднъж
подписан ЕЕДОП да може да се
подава отново, включително и като
заверено
и
потвърдено
от
Също така, Единният европейски документ за представителя копие, без излишни
обществени поръки (ЕЕДОП) е създаден в допълнителни условия. В момента,
законодателството на Европейския съюз с разпоредбите на Правилника по7

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

Становище / предложена
редакция

цел улесняване на възложителите и
участниците в процедурите за възлагане на
обществени поръчки. Европейската комисия
изтъква основните му качества и цели като еднократност, улеснение, иновативност (т.е.
автоматизация и цифровизация). До този
момент
българските
възложители
и
участници не успяха да се възползват от тези
предимства, заложени в проекта на ЕЕДОП.
За да постигне пълния си ефект, считаме, че
някои
правни
аспекти
относно
приложимостта н ЕЕДОП трябва да бъдат
изрично
потвърдени
и
изяснени
законодателно. Считаме, че Законът изрично
трябва да позволи повторното използване на
ЕЕДОП и да уреди технически начина, по
който да се използва повторно. Това е
изискване и на Директиви 24 и 25 от 2014 г.

скоро пречат, или не са достатъчно
ясни
за
възложителите,
за
повторното
му
използване.
Независимо как е подписан
ЕЕДОП към някакъв момент от
задължените лица, законът следва
да позволява повторното му
използване независимо от формата
му, ако обстоятелствата в него са
все още актуални. Представителят
на кандидата за конкретната
обществена
поръчка
носи
отговорност за своята декларация
(по чл. 44, ал. 2 от Правилника)
пред
възложителя,
че
обстоятелствата са все още
актуални. Това е принципът,
заложен в Директивите.

член/алинея

Аргументи от
Директива на ЕС

Моля да вземете предвид добрите
практики в Европа в тази връзка –
Европейската комисия изрично е
обявила
на
страницата
за
генериране на ЕЕДОП, че „Ако
информацията все още е вярна,
можете повторно да използвате
ЕЕДОП, с който сте участвали в
8

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –
член/алинея

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

предишна процедура за възлагане
на обществена поръчка“.
Предложение във връзка с
подписващи ЕЕДОП лица: в
допълнение
към
горното
предложение, предлагаме да се
позволи възможността ЕЕДОП и
цялото електронно заявление за
участие/предложение
на
кандидата/участника
да
бъдат
подписвани общо само от един
надлежно
оправомощен
представител,
деклариращ
обстоятелствата от името на
дружеството и всички членове на
управителни и надзорни органи.
Първо,
представителят
на
кандидата
носи
наказателна
отговорност за невярна декларация.
Отговорността му е законово
санкционирана съгласно НК (чл.
313) и ЗЗД (чл. 42). Той/тя ще
направи необходимото да се увери,
че
не
декларира
грешни
обстоятелства. Освен това, при
съмнение Възложителят винаги
9

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –
член/алинея

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

може да провери дали са верни
декларираните данни.
Това
предложение е приложимо и нужно
особено при въвеждане на ЦАИС
ЕОП. В други държави-членки на
ЕС има вече приети такива
практики
–
в
електронната
платформа на Белгия например,
както и чрез e-Certis в Унгария.
Тенденцията
е,
че
при
функциониране на електронна
платформа
подписването
и
подаването на всички документи за
обществена поръчка се прави от
едно лице, което има нужните
правомощия и носи отговорност,
както пред дружеството, така и пред
възложителя,
ако
декларира
неверни данни. Това разрешение
отговаря и на методическите
указания на АОП, че е важно
обстоятелствата за отстраняване да
не са налични, а не точно как
формално
са
декларирани.
Непрактично е, например, да се
събира всеки път целият борд на
директорите да подписва наново
10

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

член/алинея

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

ЕЕДОП за всяка поръчка в целия
Европейски съюз. Не това е целта
на Директивите.
Предлагаме това да бъде изрично
уредено в Закона, за да не се
допускат неясноти в Правилника
или прекомерни изисквания от
Възложителите.
Чл. 67,
ал.2 от
ЗОП

„Чл. 67 (2) Когато
кандидатът
или
участникът е посочил, че
ще използва капацитета на
трети лица за доказване на
съответствието
с
критериите за подбор или
че
ще
използва
подизпълнители, за всяко
от тези лица се представя
отделен ЕЕДОП, който
съдържа информацията по
ал. 1.

Предлагаме в ЗОП изрично да се
посочи, че ЕЕДОП се подава само
от името на търговци – кандидати и
участници и подизпълнители или
трети лица, чиито ресурси се
използват
за
доказване
на
критериите за подбор и че ЕЕДОП
не следва да се подава от името на
физически лица. В практиката има
превратно разбиране, че физически
лица, експерти, наети от участника
за процедурата като част от екипа
му, следва да се третират като
подизпълнители или трети лица,
чиито ресурси се използват, и се
изисква да подписват ЕЕДОП (т.е.
да декларират, че не са в
несъстоятелност и т.н.).
На
практика тези физически лица,
11

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

независимо дали са служители на
участника, или са наети от него въз
основа на друго гражданскоправно основание, представляват
самите такъв ресурс. Такъв е и
текстът на чл. 63 от Директива
2014/24, който се отнася до
използването на ресурса на други
“entities”, което не може да се
преведе като физически лица.
Чл. 70, ал.
2, т. 1 от
ЗОП

Чл. 70. от ЗОП
"(2) Икономически найизгодната
оферта
се
определя въз основа на
един от следните критерии
за възлагане:
1. най-ниска цена;"

Съгласно духа на въведения пакет директиви
на ЕС в областта на обществените поръчки,
цената вече не следва и не може да бъде
централен
определящ
фактор
при
възлагането на обществени поръчки.
Предвид наличните практики на пазара и с
оглед
постигането
на
най-доброто
съотношение качество/цена, подкрепяме
позицията, че в България законодателят би
следвало да се възползва от предоставените
възможности съгласно разпоредбите на Член
67, ал. 2, трети параграф от Директива
2014/24/ЕС и Член 82, ал. 2, трети параграф
от Директива 2014/25/ЕС, а именно в ЗОП да
се предвиди, че възлагащите органи не могат
да използват само критерия „цена“ или само
критерия „разходи“ като единствен критерий
за възлагане, или да се ограничи тяхното
използване до определени категории

Предлагаме следната редакция на
разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от
ЗОП, а именно, да отпадне
настоящата т. 1, а съответно,
настоящата т. 2 да стане т. 1 и
настоящата т. 3 да стане т. 2:
Чл. 70.
"(2) Икономически най-изгодната
оферта се определя въз основа на
един от следните критерии за
възлагане:
2. ниво на разходите, като се отчита
разходната
ефективност,
включително разходите за целия
жизнен цикъл;
3.
оптимално
съотношение
качество/цена, което се оценява въз
основа на цената или нивото на
разходите, както и на показатели,

Директива 2014/24/ЕС,
Член 67, ал. 2, трети
параграф, във връзка с
Член 67, ал. 1:
"Държавите
членки
могат да предвидят, че
възлагащите органи не
могат да използват
само критерия „цена“
или само критерия
„разходи“
като
единствен критерий за
възлагане,
или
да
ограничат
тяхното
използване
до
определени категории
възлагащи органи или
определени
видове
поръчки."
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

възлагащи органи или определени видове
поръчки.
В случай че остане настоящият текст на
разпоредбата, предлагаме законодателят да я
доразвие, като по-точно да даде разяснение
какво точно се визира под това икономически
най-изгодна оферта да бъде определяна въз
основа на критерия "най-ниска цена".
Възлагането на обществени поръчки в редица
сектори и случаи, например, закупуването от
лечебните заведения на биологични и
биоподобни лекарствени продукти, не би
следвало да се допуска да бъде възлагано по
критерий "най-ниска цена", тъй като в
противен случай често на практика става
невъзможно да се подсигури и предостави
адекватно и необходимо лечение на
пациенти, болни от тежки заболявания. Друг
такъв пример са случаите на доставки на
високо технологични продукти, необходими
за повишаване на конкурентоспособността на
българската
икономика,
при
което
възложителите следва да заложат и отчетат в
обявлението
и
спецификацията
на
обществената поръчка съпровождащите
технологията / техниката жизнен цикъл,
обучение за работа с него и подобни дейности
и съпровождащи ги разходи (с оглед цената
на поръчката). Предвид наличието на
практики в обратна посока, считаме, че

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

включващи
качествени,
екологични
и/или
социални Директива 2014/25/ЕС,
аспекти, свързани с предмета на Член 82, ал. 2, трети
обществената поръчка."
параграф, във връзка с
Член 82, ал. 1:
Алтернативно, законодателят би Държавите
членки
могъл
поне
да
ограничи могат да предвидят, че
самостоятелното използване на възложителите
не
критерия „цена“ до определени могат да използват
категории
възложители
или само критерия „цена“
определени видове поръчки.
или само критерия
„разходи“
като
единствен критерий за
възлагане,
или
да
ограничат
тяхното
използване
до
определени категории
възложители
или
определени
видове
поръчки."
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Предлагаме следната редакция
(допълнение) на разпоредбата на
чл. 70, ал. 5 от ЗОП:
"Показателите,
включени
в
критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва
да са свързани с предмета на
поръчката. Те могат да съдържат
фактори, които се отнасят до всеки
етап от жизнения цикъл на
строителството, доставките или
услугите, независимо че тези
фактори не се отнасят до
характеристиките, посочени в
техническите
спецификации.
Критериите за възлагане не трябва
да водят до предоставянето на
възлагащия орган на неограничена
свобода на избор. Те трябва да
гарантират, че е възможна реална

Директива 2014/24/ЕС,
Член 67, ал. 4, във
връзка с Член 67, ал. 2;
както и Директива
2014/25/ЕС, Член 82, ал.
4, във връзка с Член 82,
ал. 2:
"Критериите
за
възлагане не трябва да
водят до предоставянето
на възлагащия орган на
неограничена свобода
на избор. Те трябва да
гарантират,
че
е
възможна
реална
конкуренция, и да се
придружават
от
спецификации, които
позволяват

посоченият въпрос следва да се регулира и
уреди на законово ниво, а именно в ЗОП.

Чл. 70, ал.
5 от ЗОП

Чл. 70 от ЗОП
"(5)
Показателите,
включени в критериите по
ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са
свързани с предмета на
поръчката. Те могат да
съдържат фактори, които
се отнасят до всеки етап от
жизнения
цикъл
на
строителството,
доставките или услугите,
независимо
че
тези
фактори не се отнасят до
характеристиките,
посочени в техническите
спецификации. Те не
трябва
да
дават
неограничена свобода на
избор
и
трябва
да

С цел осигуряването на реална конкурентна
среда, гарантиране принципите на лоялната
конкуренция, равнопоставеност и законност,
както и предвид наличните практики на
пазара в страната ни, считаме, че
законодателят следва да прецизира и допълни
редакцията на въпросната разпоредба на чл.
70, ал. 5 от ЗОП.
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

гарантират
конкуренция."

Чл. 100,
ал. 11 от
ЗОП

реална

„Чл. 100 (11)
Възложителят удължава
обявените срокове в
процедурата, когато това
се налага във връзка с
производство по
обжалване.“

Забелязваме превратно или неразбиращо
тълкуване на чл. 100, ал. 11 от ЗОП във връзка
със спиране и подновяване на процедурите
поради обжалване.
За нагледност, представяме следния примерен
случай:
Остават 10 дни до крайния срок за подаване на
оферти.
Има обжалване, което спира
процедурата. Докато процедурата е спряна,
възложителят не дава разяснения, не могат да
се подават оферти и т.н. Минават например
три месеца и КЗК и ВАС окончателно
отхвърлят искането за спиране на процедурата

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

конкуренция, и да се придружават
от
спецификации,
които
позволяват ефективната проверка
на представената от участниците
или кандидатите информация с цел
да се прецени доколко офертите
отговарят на критериите за
възлагане.
При
съмнение
възлагащите органи проверяват
ефективно
точността
на
информацията и доказателствата,
предоставени от участниците или
кандидатите."

ефективната проверка
на представената от
оферентите
информация с цел да се
прецени
доколко
офертите отговарят на
критериите
за
възлагане.
При
съмнение възлагащите
органи
проверяват
ефективно точността на
информацията
и
доказателствата,
предоставени
от
оферентите."

В чл. 100, ал. 11 предлагаме да се
предвиди, че „При спиране на
процедурата
във
връзка
с
обжалване
сроковете
по
процедурата спират да текат до
нейното
възобновяване.
Възложителят може да удължи
допълнително оставащите срокове
в процедурата, ако сметне за
необходимо, за да се даде
достатъчно време на участниците /
кандидатите за подготовка след
възобновяване на процедурата.“
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

и тя може да продължи. През това време може
да има напуснали директори на участника (т.е.
трябва да се състави но ЕЕДОП, нови
пълномощни и т.н.), да са се променили
цените на суровини, мита, трудови
възнаграждения и много други фактори. Т.е.,
една оферта не може да бъде готова и да
отлежава в краен вариант три, а понякога и 45-6 месеца. Възложителят обаче приема
решение за възобновяване на процедурата и
обявява (в един конкретен случай) 1 ден за
подаване на офертите от решението му за
възобновяване, позовавайки се на чл. 100, ал.
11 той приема този един ден за удължаване на
процедурата.
Всяка правна логика обаче определя, че когато
процедурата
е
спряна,
сроковете
в
процедурата не текат (така изрично е уредено
в АПК).
Въпреки, че не приемаме недобросъвестното
обжалване, считаме, че горната практика е
също недобросъвестна и нелогична, наймалкото защото няма предвидимост. Когато
нещо е спряно, то трябва да продължи от
момента, в който е било спряно. Т.е. след
възобновяването на процедурата отново е
следвало да останат 10 дни за подаване на
16

ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

офертите. Иначе това създава липса на
предвидимост за кандидатите. На практика чл.
100, ал. 11 предоставя възможност на
Възложителя да удължи срока на процедурата
свръх тези оставащи 10 (в дадения случай
дни). Защото поради посочените по-горе
причини, дори и тези оставащи 10 дни може
да не са достатъчни за обективно добро
завършване на офертите след дълго спиране
на процедурата. ЗОП не урежда изрично тези
ситуации и възложителите, както посочихме,
действат изненадващо и недобросъвестно.
Чл. 116,
ал.1 от
ЗИД на
ЗОП

„В чл. 116 се правят
следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1:
…
д) досегашната т. 6 се
отменя“

Считаме за неподходящо да се отмени Предлагаме т.6 на чл.116, ал.1 да не
сегашната т. 6 на чл. 116, ал.1. Това се отменя.
основание за изменение на договор за
обществена поръчка е предвидено в
Директивите. Един от основните проблеми
на договорите за обществени поръчки е
невъзможността за изменението им при
обективна нужда. Разбираемо е, че в случая
принципите за прозрачно и честно
разходване на публични средства има
предимство. Но Европейската комисия е
отчела необходимостта от гъвкавост и е
допуснала
възможни
изменения
на
договорите при определени условия (да не се
отклоняват от предмета на договора) и
ценови граници.
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

член/алинея

Чл. 229,
ал. 1, т.2,
б. „е“ от
ЗИД на
ЗОП

Чл. 229,
ал. 2 от
ЗИД на
ЗОП

„чл. 229 ,ал. 1, б. е)
контрол на изменения на
договори за обществени
поръчки на основание чл.
116, ал. 1, т. 2.
Контролът обхваща
договори за обществени
поръчки на стойност по
ал. 2, когато стойността
на изменението е равна
или по-висока от 20 на сто
от стойността на
сключения договор.
Когато стойността на
договорите не е посочена
в тях, размерът на
изменението се изчислява
въз основа на прогнозната
стойност на поръчката.“
“(2) Контролът по ал. 1, т.
2, букви „г“ и „д“ обхваща
процедури за обществени
поръчки с
прогнозна
стойност равна на или повисока от:
1. 1 000 000 лв. – за
строителство;
2. 200 000 лв. – за доставки
и услуги.“

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Контролът върху изменението на договорите Предложението в текстовете да
не е целесъобразен предвид спешността, отпадне.
когато изменението се налага поради
непредвидени обстоятелства.
Изчакването на каквито и да било срокове за
контрол и становище от АОП би
обезсмислило мотива за спешност и
непредвидимост.

Разширяването на предварителния контрол Предложението в текстовете да
върху процедурите на договаряне ще забави отпадне.
и затрудни работата на секторните
възложители, които са представители
преимуществено на бизнеса.
Най-често използваните процедури от
секторните
възложители
са
именно
процедурите на договаряне и техните
стойности са предимно над този праг - 200
хил. лв. за доставки и услуги.
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

§85-§90 от
ЗИД на
ЗОП

„(3) Контролът по ал. 1, т.
2, буква „е“ обхваща
договори за обществени
поръчки на стойност по ал.
2, когато стойността на
изменението е равна или
по-висока от 20 на сто от
стойността на сключения
договор.
Когато
стойността на договорите
не е посочена в тях,
размерът на изменението
се изчислява въз основа на
прогнозната стойност на
поръчката.“
С въпросните параграфи
от ЗИД на ЗОП се изменят
или
допълват
административнонаказателни разпоредби
на ЗОП.

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Ще се наложи прекратяване на започната
процедура и нейното стартиране отново,
което води до разпиляване на човешки ресурс
и забавяне на сключването на съответен
договор. Ще се наруши нормалният ритъм на
работа по експлоатация на производственото
предприятие, което би довело до значителни
загуби за бизнеса.

Следва да се използва възможността да се
коригират неясните и несправедливи
разпоредби на чл. 215, ал. 5 и 6 и чл. 219 от
ЗОП. В тях се посочва, че Комисията за
защита на конкуренцията налага санкции
като процент от стойността на договора, но не
е посочено на кого се налагат такива санкции.
Санкциите следва да са изрично и
изчерпателно уредени в закона като размер,
основание за налагане, лице, на което могат
да се налагат, и ред, по който се налагат.
Тази неяснота не се премахва и от
лаконичната разпоредба на чл. 219 от ЗОП,

Вместо посочените в чл. 215, ал. 5 Не е приложимо.
и 6 от ЗОП санкции, да се предвиди
административно-наказателна
отговорност
за
съответния
възложител. Ето защо предлагаме
следните изменения:
Чл. 215, ал. 2, т. 4 се изменя и
придобива
следна
редакция:
„[У]установява
незаконосъобразност
на
решението, като в случаите по ал. 5
предприема предвидените в тази
разпоредба действия.“
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

член/алинея

която гласи, че: „[С]сумите в изпълнение на
санкциите по чл. 215, ал. 5 и 6 се заплащат от
бюджета на юридически лица, чиито
ръководители са възложители – физически
лица.“ Не става ясно защо след като
санкцията е наложена на възложителя за
извършено от него нарушение, трябва
съответното юридическо лице, което той
представлява, да плати. Ако възложителят е
публичен, то това юридическо лице ще бъде
бюджетно
учреждение.
Така
при
изпълнението на тази санкция държавата
плаща сама на себе си. Предвиждането на
такава санкция не стимулира публичните
възложители да не извършват нарушения,
след като за тях ще плати бюджетното
учреждение, което представляват.
Не би било справедливо предвидената
санкция да се налага и на изпълнителя,
защото той не винаги има вина за
допуснатото от възложителя нарушение.
Затова санкцията следва да се понесе от
възложителя
като
административнонаказателно отговорно физическо лице.

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

Чл. 215, ал. 5 се изменя и
придобива следната редакция:
„[К]когато Комисията за защита на
конкуренцията
установи
незаконосъобразност на решението
на възложителя и когато е
допуснала
предварително
изпълнение, изпраща преписката
на
Агенцията
за
държавна
финансова
инспекция
за
предприемане на действия по
компетентност.“
Чл. 215, ал. 6 от ЗОП се отменя.
Чл. 219 от ЗОП се отменя.
Създава се нов чл. 254а от ЗОП със
следната редакция:
„Възложител,
който
сключи
договор за обществена поръчка въз
основа
на
допуснато
предварително изпълнение от
Комисията
за
защита
на
конкуренцията, но впоследствие
Комисията
за
защита
на
конкуренцията
установи
незаконосъобразност на решение,
издадено в хода или при
приключване на процедурата за
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ЗОП или ЗИД
на ЗОП –
член/алинея

Разпоредба от
ЗОП или от ЗИД на ЗОП

Коментар

Становище / предложена
редакция

Аргументи от
Директива на ЕС

възлагане на същия договор и ако
установената незаконосъобразност
е засегнала възможността на
лицето, подало жалбата, да участва
в процедурата или да бъде
определено за изпълнител, се
наказва с глоба в размер до 10 на
сто от стойността на сключения
договор, и в размер до 3 на сто от
стойността на сключения договор
ако
установената
незаконосъобразност
не
е
засегнала възможността на лицето,
подало жалбата, да участва в
процедурата
или
да
бъде
определено за изпълнител.“
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