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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
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Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки,
публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет на Република
България на 08.06.2022 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото писмо представяме на Вашето внимание становището на
„Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД („БТК“) по отделни точки от публикувания на Портала за
обществени консултации на Министерски съвет на Република България Проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП) („Проекта“)
(https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6885).
1. Предлагаме отпадане на §13 от Проекта
§13 от Проекта предвижда изменение на чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с което да отпадне
възможността за оценяване начина на изпълнение на поръчката. Като мотив за изменението е
посочено преодоляване на установени нарушения и грешки при формулиране на този тип
показател в методиката за оценка.
Възможността за оценяване на начина на изпълнение на обществените поръчки при определяне
на оферта с най-добро съотношение цена-качество е заложена в чл. 67, пар. 2, буква „в“ от
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. След като европейският
законодател позволява и дори изрично посочва условията на доставка, включително процеса на
доставка, националният законодател следва да се съобрази с това решение и към момента то е
коректно транспонирано в чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП - начинът на доставка е един от показателите,
които към момента възложителите могат да се използват при оценяване на икономически найизгодната оферта при критерии оптимално съотношение цена-качество. Редуцирането на
показателите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП, което се предвижда с §13 от Проекта, би противоречало
на Директива 2014/24/ЕС и в тази връзка предлагаме §13 от Проекта да отпадне.
Нарушенията и грешките при формулирането на този тип показател в методиките за оценка
следва да бъдат преодолени с алтернативни средства, включително контрол и обучения на
възложителите, и не могат да обосновават законодателно изменение, противоречащо на
европейските норми.
2. Предлагаме допълнение на §17 от Проекта
§17 от проекта предвижда създаване на нова ал. 2 в чл. 107 от ЗОП, която изключва
отстраняване на участник при формални нарушения с поставените от възложителя изисквания.
Считаме, че, така формулирана, разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от ЗОП ще създаде повече
проблеми, отколкото ще реши. Отчитаме невъзможността всички недостатъци, които се считат
за формални, да бъдат изброени в закона. Тази невъзможност обаче отваря вратата за
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избирателно прилагане на критериите от ал. 2 и допускане, съответно недопускане, до избор на
различни участници с един и същи тип недостатък. От тази гледна точка абстрактните критерии
от ал. 2, определящи обхвата на понятието „формални нарушения“, са полезни, но сами по себе
си - крайно недостатъчни.
В тази връзка предлагаме допълване на текста, като се включат задължения за възложителите
да описват в протоколите от работата на комисиите изрично и подробно всички недостатъци,
констатирани в документацията на участниците, да мотивират оценката по чл. 107, ал. 2 от ЗОП
в протоколите от работата на комисиите и в решенията за избор на изпълнител, допуснат до
оценка и класиране след оценка по чл. 107, ал. 2 от ЗОП въпреки констатирани недостатъци.
Считаме, че по този начин ще се постигне максимална прозрачност при оценката по чл. 107, ал.
2 от ЗОП и ще се сведе до минимум възможността за издаване на незаконосъобразни решения
по допускане и класиране.
Предлагаме следвана редакция на §17 от Проекта:
§17. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възложителят не отстранява участник, когато констатираните недостатъци не
променят по същество фактите относно липсата на основания за отстраняване и
съответствието с критериите за подбор, съдържанието на офертата, както и
предложенията в нея, които подлежат на оценяване.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато констатира недостатъци в документите за участие на участник,
Възложителят описва изрично и подробно тези недостатъци и мотивира оценката си по ал.
2 в протоколите от работата на комисията и в решението си за определяне на изпълнител
или за прекратяване на поръчката.“
3. Евентуално предлагаме допълване на §49 от Проекта
В случай че прецените, че допълнението в смисъла, описан в т. 2 от нашето предложение,
следва да залегне в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, молим да се
определи отлагателен срок за влизане в сила на §17 от Проекта, който да съвпада със срока за
привеждане в съответствие на подзаконовите актове по прилагането му. Това отлагане ще
предотврати възможността в периода между влизане в сила на ЗИД на ЗОП и влизането в сила
на Решението за изменение и допълнение на Правилника за прилагането на закона
възложителите да са задължени да прилагат чл. 107, ал. 2 от ЗОП, но не и да мотивират
оценката си дали един недостатък е несъществен. Отлагателната разпоредба ще предотврати
атакуемост на решенията им поради невъзможност на участниците да преценят дали оценката
по чл. 107, ал. 2 е основателна.
В тази връзка предлагаме следната редакция на §49 от Преходните и заключителните
разпоредби на Проекта:
§49. Законът влиза в сила в двумесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 16, §21, §26 и §28-31, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.
2. параграф 1, §3, §6, §35, т. 1, б.“б“, §42, §43, §44, §45 и §47, които влизат в сила от деня на
обнародването му в “Държавен вестник“.
3. параграф 17, който влиза в сила в срока по §44.
4. Предлагаме отпадане на §18 от Проекта
§18, т. 1 от Проекта предвижда изменение на чл. 111, ал. 2 от ЗОП, изразяващо се в повишаване
на максималния размер на гаранциите от 5% на 10% от стойността на договора. Това
законодателно предложение не е мотивирано, нито сме запознати да е извършван икономически
или финансов анализ. Не е ясно защо се приема, че е необходимо увеличение на гаранциите,
предоставяни от изпълнителите с цел обезпечаване изпълнението на договори. Не ни е
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известно да са констатирани случаи, в които възложители да не могат да се удовлетворят в
достатъчна степен от гаранцията за изпълнение при лошо, частично или забавено изпълнение
или пълно неизпълнение на задължения на изпълнител. Възложителите имат възможност да
прекратяват и развалят сключените договори за обществени поръчки при вина на Изпълнителя,
както и да се удовлетворяват от дадената им гаранцията. Освен това разполагат с право да
уговорят неустойки при неизпълнение, както и да търсят обезщетение за вреди. Целият този
инструментариум дава достатъчна защита на възложителите от некоректни изпълнители и
считаме, че повишаването на максималния размер на гаранцията не е необходимо.
Нещо повече, повишаването на максималния размер на гаранцията би ограничило
възможността за участие на по-малки дружества, както и би повлияло негативно на общия
търговски оборот предвид „заключването“ на ненужно големи суми за периода на обществените
поръчки. Неблагоприятните ефекти и липсата на обоснована нужда от изменението предполагат
преразглеждане на тази част от проекта. В светлината на горното предлагаме т. 1 от §18 на
Проекта да отпадне.
5. Препоръчваме преразглеждане на §31 от Проекта
§31 от Проекта предвижда създаване на нов раздел Iв в глава тридесет и първа от част седма
на ЗОП, в който се определят основните параметри на текущ контрол и одиторско мнение при
провеждане на обществени поръчки на висока стойност. Приветстваме въвеждането на
допълнителен контрол при провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки на
висока стойност предвид повишеното им обществено значение. Опасяваме се обаче, че в този
вид изменението ще доведе до утежняване на възлагателните производства без реален
положителен ефект. Включването на наблюдатели и на одиторски звена неминуемо ще усложни
процеса по възлагане и, макар да са въведени срокове за извършване на одитния ангажимент,
е предварително известно, че тези срокове трудно ще се спазват предвид сложността на
материята и големия обем информация, с която ще трябва да се работи. Това усложнение ще
доведе или до забавяне на процедурите, или до компромис с качеството на контрола. Изглежда,
че полезният ефект от допълнителния контрол ще бъде спорен и не сме сигурни, че
въвеждането на нови форми на контрол (и одиторско мнение) ще допринесе за повишаването
на прозрачността във възлагателния процес, което да не може да се постига от текущо
предвидените форми на контрол.
Предвид изложеното призоваваме за преразглеждане и подробна предварителна оценка на
необходимостта от въвеждане на допълнителна форма за контрол и на одиторско мнение и на
очаквания реален полезен ефект от тях.
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