Проект
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

(Обн. ДВ., бр.28 от 2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31 от
2005 г., доп., бр. 34 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 18 от 2006
г., изм., бр. 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 79 от 2006
г., бр. 59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., доп., бр. 98 от 2008 г.,
изм., бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 5 се изменя така:
“5. арбитражните и помирителните услуги”;
§ 2. Чл. 5, ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т.1 след думата „издава” се добавят думите „на възложителите”;
2. Точки 3 и 4 се отменят.
3. В т. 22, б. “б” думите “и когато през последните две години при
бенефициента са установени нарушения при провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки с влязло в сила наказателно
постановление или решение на орган по обжалване” се заличават.
§ 4. Чл. 20 се отменя.
§ 5. В чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 думите “равна на или” се заличават.
§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите “Възложителите по чл. 7, т. 1 – 4 привличат” се
заменят с “Възложителите могат да привличат”.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Член 38 се изменя така:
“Чл. 38. Процедурите по този закон, с изключение на конкурса за
проект, могат да завършат:
1. със сключване на договор за обществена поръчка, вкл. договор,
сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за
доставки или система за предварителен подбор;
2. със сключване на рамково споразумение;
3. със създаване или обновяване на динамична система за доставки
или система за предварителен подбор;
4. с решение за прекратяване.”
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
“(3) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на
10-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/ или
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

(4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след
изтичането на срока по ал. 3 в случаите, когато не е подадена жалба.”
2. Създава се нова ал. 5:
“(5) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка
след :
1. изтичане на срока по ал.3, когато е подадена жалба, но не е
поискано налагане на временна мярка;
2. влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за
налагане на временна мярка.”
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 9. Създават се чл. 41а, чл. 41б и чл. 41в:
“Чл.41а. Възложителите могат да сключат договор за обществена
поръчка преди изтичане на срока по чл.41, ал. 3, когато:
1. изпълнителят е избран в резултат на процедура на договаряне без
обявление и има само един поканен участник;
2. избраният за изпълнител е единственият заинтересован участник и
няма заинтересовани кандидати;
3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един
участник.
Чл. 41б. Недействителен е договор, който е сключен:
1. без публикуване на обявление за откриване на процедура, въпреки
наличието на основания за провеждането й;
2. преди изтичане на срока по чл. 41, ал. 3, освен в случаите на чл.
41а, когато това нарушение е лишило заинтересован участник или
заинтересован кандидат от възможността да оспори решението и се
установи, и нарушение на закона, което е попречило на това лице да бъде
определено за изпълнител на поръчката.
3. преди влизане в сила на определението по искането за налагане на
временна мярка и при нарушение на закона, което е лишило заинтересован
участник или заинтересован кандидат от възможността да бъде определен
за изпълнител на поръчката.
Чл. 41в. (1) В случаите по чл. 41б, т. 1 договорът не се обявява за
недействителен, ако преди сключването му са изпълнени едновременно
следните условия:
1. възложителят е мотивирал прилагането на изключенията,
предвидени в закона или избора на процедура на договаряне без
обявление;
2. публикувано е обявление за доброволна прозрачност;
3. договорът е сключен не по-рано от 10 дни след публикуване на
обявлението за доброволна прозрачност.
(2) Обявлението по ал. 1, т. 2 е по образец на български език,
утвърден с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл.
1, пар. 4 и чл. 2, пар. 4 от Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент
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и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета
с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане
при възлагане на обществени поръчки.
(3) Когато използва обявление за доброволна прозрачност
възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените
поръчки, а при стойност на поръчката равна или по-висока от
определените с Регламента по чл.45а, ал. 1 – и в “Официален вестник” на
ЕС.
§ 10. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, накрая се поставя тире и се добавя “за строителство”.
2. Създава се нова ал.3 със следното съдържание:
“(3) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и
предварителните обявления или съобщенията за публикуване на
предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените
поръчки по категории доставки и услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал.
1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “ал. 1 и 3” се заменят
с “ал. 1, 3 и 4”.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите “ал. 1 и 3” се заменят
с “ал. 1, 3 и 4”.
7. Досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10 и 11.
§ 11. В чл. 47, ал. 5, т. 1 думите “член на управителен или контролен
орган” се заменят с “лицата по ал. 4”.
§ 12. Създава се чл. 101а:
“Чл.101а. Конкурсът за проект може да приключи с решение за:
1. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или
други плащания;
2. прекратяване на процедурата.”
§ 13. Наименованието на част четвърта се изменя така: "Оспорване и
контрол".
§ 14. Глава единадесета се изменя така:
“Глава единадесета
ОСПОРВАНЕ
Чл. 120. (1) На оспорване по реда на тази глава подлежи всяко
решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за:
1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на
рамково споразумение, динамична система за доставки или система за
предварителен подбор;
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2. сключване на рамково споразумение;
3. създаване и обновяване на динамична система за доставки или
система за предварителен подбор;
4. конкурс за проект.
(2) Актовете по ал.1 се оспорват пред административния съд по
седалището на възложителя относно тяхната законосъобразност,
включително за отстраняване на дискриминационни технически,
икономически или финансови изисквания в обявлението, документацията,
или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
(3) Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен
срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е
уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл
срокът за извършване на съответното действие.
(4) Жалба срещу решението за определяне на изпълнител, съответно
решението за класиране на участниците в конкурса за проект, може да
подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока
по ал.3.
(5) Жалбата не спира процедурата, освен когато е поискана временна
мярка “спиране на процедурата”.
(6) В случаите по ал. 5 процедурата спира до влизане в сила на:
1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка
или
2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
(7) Жалба за отмяна на актовете на възложителя по ал. 1 може да се
подава до сключване на договора за обществена поръчка.
Чл. 120а. (1) Жалбата се подава с копие за възложителя, чието
решение, действие или бездействие се обжалва.
(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. посочване на съда, до който се подава;
2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице,
седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния адрес, а когато жалбоподателят е физическо
лице - трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв;
3. данни за обществената поръчка и решението, действието или
бездействието, което се обжалва;
4. оплакванията и искането на жалбоподателя;
5. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия
пълномощник.
(3) Към жалбата се прилагат доказателствата, с които
жалбоподателят разполага, и документ за платена държавна такса,
определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
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(4) Ако жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 или не е
представен документ за платена държавна такса, съдът уведомява
жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на
нередовностите.
(5) Съдът не образува производство, когато:
1. жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 3;
2. не са отстранени нередовностите в срока по ал. 4;
3. жалбата е подадена след сключване на договора за обществена
поръчка;
4. жалбата е оттеглена преди образуването му.
(6) В случаите по ал. 5 съдът връща жалбата с разпореждане, което
подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния
административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
(7) Възложителят може сам да отстрани нарушението до
приключване на първото заседание по делото.
Чл. 120б. (1) По искане на жалбоподателя съдът може да наложи
временна мярка спиране на процедурата.
(2) Искането за налагане на временна мярка се прави едновременно с
подаване на жалбата.
(3) Съдът се произнася по искането след предварителна преценка
относно основателността на жалбата и възможните последици от
налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се
увредят, включително за обществения интерес.
(4) Съдът може да не наложи временна мярка, въпреки преценката за
основателност на жалбата, когато отрицателните последици за всички
интереси, които могат да се увредят превишават ползата от нейното
налагане.
(5) Произнасянето по временната мярка не обвързва съда при
решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на
жалбоподателя.
Чл. 120в. (1) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от
отстраняване на нередовностите по нея председателят на съда, негов
заместник или председателят на отделението образува административно
дело и определя съдия-докладчик по реда на чл. 157, ал. 2 от АПК.
(2) В 7-дневен срок от образуването на производството съдът, с
определение в закрито заседание, се произнася по искането за налагане на
временна мярка.
(3) Определението по искането за налагане на временна мярка
подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на
Върховния административен съд, в 3-дневен срок от съобщаването му на
страните. Обжалването на определението не спира производството по
жалбата.
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(4) Върховният административен съд се произнася в 7-дневен срок
по определението за временна мярка.
Чл.120г. Страните се призовават по реда на чл.137 от АПК. При
призоваването не се прилага срокът по чл. 56, ал. 3 от Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 120д. (1) В производството пред съда се допускат доказателства
съгласно чл.171 от АПК.
(2) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства найкъсно в първото заседание по делото.
(3) Доказателствата, събрани по производството, не могат да се
разгласяват, ако представляват производствена, търговска или друга
защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, които са
класифицирана информация се прилага редът, предвиден в Закона за
защита на класифицираната информация.
Чл. 120е. Съдът се произнася по жалбата в двумесечен срок от
образуване на производството.
Чл. 120ж. (1) Административният съд постановява решение, с което
може да отхвърли оспорването на акта, да отмени незаконосъобразното
решение, да наложи имуществена санкция на възложителя или да обяви за
недействителен сключения договор.
(2) Когато отмени незаконосъобразния акт, съдът може да даде
задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
(3) Когато в хода на производството възложителят сключи договор,
той е длъжен незабавно да уведоми съда.
(4) Съдът налага на възложителя имуществена санкция в размер до 2
на сто от стойността на договора, когато в хода на производството
възложителят сключи договор при условията на чл. 41, ал. 5 и се установят
нарушения при издаване на оспорвания акт, а сключеният договор запазва
действието си.
(5) Когато в хода на производството по оспорване на решението за
избор на изпълнител възложителят сключи договор в нарушение на чл. 41,
ал. 5, т. 2 и не се установят други нарушения, договорът запазва
действието си, а съдът отхвърля оспорването и налага санкция в размер на
3 на сто от стойността на сключения договор.
(6) Съдът обявява договора за недействителен, когато в хода на
производството по оспорване на решението за избор на изпълнител
установи, че е налице основанието по чл. 41б, т. 3.
(7) В случаите по ал. 6, съдът запазва действието на договора и
налага санкция в размер на 10 на сто от стойността на сключения договор,
когато прецени, че е налице основанието по чл. 121г.
Чл. 120з. (1) Решението на съда подлежи на обжалване пред
тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от
уведомяването на страните.
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(2) Решението на Върховния административен съд е окончателно.
Чл. 120и. (1) Съдът, с определение, прекратява производството в
случаите по чл.159 от АПК.
(2) Определенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на чл.
120а, ал. 6.
Чл. 120к. За всички неуредени въпроси относно процедурата по
оспорване се прилага редът за оспорване на индивидуални
административни актове по АПК.
Чл. 121. (1) По реда на тази глава обявяване на недействителност на
сключения договор за обществена поръчка, може да поиска:
1. всяко заинтересовано лице, в случаите по чл. 41б, т.1;
2. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник, в случаите
по чл. 41б, т.2.
(2) Недействителност на договора по ал. 1 може да се иска в срок до
2 месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра
на обществените поръчки, но не по-късно от една година от сключване на
договора.
Чл. 121а.(1) С искането за обявяване на недействителност страната
може да поиска и налагане на временна мярка “спиране изпълнението на
договора”.
(2) Съдът налага мярката при условията и по реда на чл.120б.
Чл. 121б. (1) Административният съд обявява договора за
недействителен, когато са налице основанията по чл.41б, с изключение на
случаите по чл.41в.
(2) Последиците от договор за обществена поръчка, който е обявен за
недействителен се уреждат съгласно чл. 34 от ЗЗД.
Чл. 121в. Когато в хода на производството за обявяване на
недействителност на договора по чл. 41б, т. 2, съдът установи само
нарушение на срока по чл. 41, ал. 3, той налага имуществена санкция в
размер на 3 на сто от стойността на сключения договор.
Чл. 121г. (1) В случай на нарушение по чл. 41б, т. 1и 2 съдът не
обявява договора за недействителен, ако след проучване на всички важни
аспекти установи, че са налице причини от по-висш обществен интерес,
които налагат запазване на последиците от договора.
(2) Не се считат за причини от по-висш обществен интерес
икономически интереси, свързани с разходи за:
1. отлагане изпълнението на договора;
2. откриването на нова процедура за възлагане на поръчката;
3. промяната на изпълнителя по договора;
4. изпълнение на правните задължения, произтичащи от
недействителността на договора.
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(3) Икономически интереси могат да се разглеждат като причини от
по-висш обществен интерес по изключение, когато обявяването на
договора за недействителен ще доведе до непропорционални последици.
(4) В случаите по ал.1 съдът налага имуществена санкция в размер на
10 на сто от стойността на договора.
Чл. 121д. Имуществените санкции по чл. 120ж, ал. 4, 5 и 7, чл. 121в и
чл. 121г, ал. 4 се превеждат като приход в държавния бюджет.
Чл. 121е. Основанията за недействителност по този закон не
изключват прилагането на основанията за недействителност по Закона за
задълженията и договорите, както и реда за тяхното прилагане.
Чл. 122. Всяко заинтересовано лице може да претендира
обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушения при
провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка,
по реда на чл. 203-207 от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.122а. Сроковете по тази глава, както и по чл. 41 - чл.41в се
изчисляват считано от деня, следващ датата на уведомяване, узнаване или
на изтичане на срок за извършване на съответното действие.
Чл. 122б. (1) Условията и редът за оспорване актовете на
възложителите, обявяване недействителност на договорите и
присъждането на обезщетения съгласно този закон, се прилагат съответно
за обществените поръчки, определени с наредбата по чл. 14, ал. 7.
(2) При оспорване на актовете на възложителите при възлагане на
обществени поръчки, определени с наредбата по чл. 13, ал. 2, се прилага
редът за оспорване на индивидуални административни актове.
Чл.122в. Възложителите са длъжни да изпращат до Агенцията по
обществени поръчки копие от определенията и решенията на
административните съдилища и Върховният административен съд, в 7дневен срок от получаването им.”
§ 15. Чл. 127а и чл. 127 б се отменят.
§ 16. В чл. 128д се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “преди изтичане на
срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител или” се
заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на възложител,
който сключи договор преди изтичане на срока по чл. 41, ал.3, с
изключение на случаите по чл. 41а.
(3) Наказанието по ал. 2 не се налага в случаите по чл. 121в, когато за
установеното нарушение съдът е наложил имуществена санкция с влязло в
сила решение.”
§17. В чл. 129, ал. 3 се отменя.
§ 18. В чл. 129 а се правят следните изменения:
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1. Текстът на ал.1 става чл.129а и в него “думите “ал. 1 и 3” се
заменят с “ал. 1, 3 и 4”, а думите “ал. 8 и 9” стават съответно “ал. 9 и 10”.
2. Алинея 2 се отменя.
§19. В Параграф 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 6а,
6б и 6в:
“6а. “Заинтересован кандидат” е кандидат, който е отстранен от
участие на етапа на предварителен подбор , но не е уведомен за
отстраняването преди да са уведомени заинтересованите участници за
решението за избор на изпълнител.
6б. “Заинтересован участник” е участник, който не е отстранен
окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато
решението, с което участникът е уведомен от възложителя, че е отстранен
е влязло в сила.
6в. “Заинтересовано лице” е всяко лице, което има или е имало
интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е
нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение. ”
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 20. Този закон въвежда Директива 2007/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ЕИО и
92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на
процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ
L 335 от 20.12.2007 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 21. Производствата, образувани пред Комисията за защита на
конкуренцията до влизане в сила на закона се довършват по досегашния
ред.
§ 22. Този закон влиза в сила от 20 декември 2009 г.
§ 23. В Административнопроцесуалния кодекс (Обн. ДВ. бр.30 от
2006г., изм. ДВ. бр.59 от 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 2007г., изм. ДВ. бр.94 от
2008г., изм. ДВ. бр.35 от 2009г.) се правят следните допълнения:
1. в чл. 128, ал.1 се създава т. 9:
“9. обявяване недействителност на договори за обществени поръчки
по глава единадесета от Закона за обществените поръчки.”;
2. в чл.132 се създава ал.3:
„(3) На административните съдилища са подсъдни и оспорванията
срещу актовете на органите по ал.2, т.2, 3 и 4, издадени по Закона за
обществените поръчки и обявяване недействителност на договори за
обществени поръчки.”
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§ 24. В Закона за защита на конкуренцията (Обн. ДВ. бр.102 от
2008г., изм. ДВ. бр.42 от 2009г.), в чл. 13, ал. 2, т. 1 думите “Закона за
обществените поръчки” се заличават.
§ 25. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон
подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за
обществените поръчки в 3-месечен срок от обнародването му.
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