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Проект

Закон за изменение и допълнение на
 ЗАКОН ЗА

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
обн., ДВ, бр. 56 от 22 юни 1999 г.

§ 1. В чл.З, ал. 1, т.З,   след думата "услуги" се добавя изразът
"включително и".

§ 2. В чл.4, досегашния текст става ал.1. Точка 1 се изменя, както
следва: "Юридически лица, чиято основна цел е да задоволяват обществените
интереси, финансират се преимуществено от държавата или от органите на
местното самоуправление или над тях се осъществява надзор от лица, повече от
половината от които са назначени от държавата или от органите на местното
самоуправление, държавните органи, кметовете на общини, висшите училища,
както и други органи и организации, които се разпореждат със средства от
консолидирания държавен бюджет, включително:"

§ 3. В чл.7, ал. 4 придобива следната редакция: "Условията и редът за
възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл.7, се
определят с Наредба на Министерски съвет, като се спазват задължително
принципите, заложени в чл.9 и се съблюдават целите, посочени в чл.2".

§ 4. В чл. 10, се създава нова алинея 5, със следното съдържание: "При
планирането на обществена поръчка, чиито обект е доставка на стоки и услуги
едновременно, възложителят е длъжен да предвиди минимален срок от три
месеца за доставка на стоките, необходими за предоставяне на услугата, обект
на обществената поръчка".

§ 5. 1. Чл.13, ал. 1 се допълва с ново изречение второ, както следва:
"Обществените поръчки по чл. З, ал. 1, т. 2 "а" могат да се възлагат чрез

договаряне на стоковите борси, когато стоките са утвърдени за търговия на борсата от
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата".

2.Чл.13, ал. 2 се допълва и придобива следното редакция:  "При откритата
процедура за възлагане на обществени поръчки и при процедура за възлагане на
обществени поръчки чрез договаряне на стоковите борси възложителят отправя покана
до всички заинтересувани кандидати да представят предложения".

3. Чл. 13, ал. 5 придобива следната редакция: "Преминаването от един в друг вид
процедура е допустимо само когато първоначално обявената процедура е завършила,
без да се сключи договор и няма подадена жалба от участник в процедурата".

§ 6. Чл.15 придобива следната редакция: "Възложителят взема решение за
провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, когато няма
условия за провеждането на открита процедура, откритата процедура не е довела до
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подписването на договор и не са налице условията по чл.16."
§ 7. Чл.16 придобива следната редакция:
1. " Ал. 1. Възложителят може да вземе решение за провеждане на процедура по

договаряне за възлагане на обществена поръчка, след като е публикувал предварително
обява, и е избрал кандидатите, съгласно публично известни качествени критерии, само
в следните случаи:

2. Точка 1 т. 2 придобиват следната редакция:
"т.1 когато поръчката е свързана с научни изследвания, експерименти или

проучвания и резултатите от такава поръчка не могат да се използват за серийно
производство или за доказване на пазарна приспособимост на продукта".

"т.2 когато подадените в рамките на открита или ограничена процедура оферти
са нередовни".

Създава се нова ал.2, със следното съдържание: "Възложителят може да вземе
решение за провеждане на процедура по договаряне за възлагане на обществена
поръчка, без да е необходима предварителна обява, само в следните случаи:

т. 1 - когато съществува опасност за здравето и живота на хората или за
възникване на щети в големи размери, както и когато е необходимо спешно
предотвратяване или отстраняване на последици от аварии или стихийни бедствия,
които са несъвместими със сроковете, предвидени за провеждане на открита или
ограничена процедура. Във всички случаи това трябва да се обстоятелства, които
възложителят не е могъл да предвиди.

т.2 - възлагането на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други
права на интелектуална собственост;

т. З - при липса на оферти или при оферти, които не отговарят на изискванията, в
рамките на открита или ограничена процедура, и първоначалните условия на договора
не са съществено променени.

Т.3, 4 и 7 от чл. 16 стават съответно т.4. 5, б, от ал.2, а т.6 от чл. 16 отпада.
Създават се нови т. т. 6 и 7, със следното съдържание:

6. поръчката е за сервизно поддържане на доставени стоки и/или услуги; за които
е имало гаранционно обслужване в рамките на сключен договор по открита или
ограничена процедура, и това гаранционно обслужване е приключило.

7. когато възложителят вече е сключвал договор за обществена поръчка за
конкретна доставка на стока или услуга с определен изпълнител, и сключването на
договор с друг изпълнител би нарушило изисквания за техническа или друга
съвместимост на доставяните стоки и услуги със съществуващи такива.

§ 8. Създава се нов чл. 16 а, със следното съдържание: "Възложителят взема
решения за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
договаряне на стокова борса във всички случаи, когато обект на обществената поръчка
са стоки, търгувани на стоковата борса, утвърдени за търговия на борсата от
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата".
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§ 9. В чл. 17 се създава нова ал. 5, със следното съдържание: "Когато договорът
за обществената поръчка е с обект повтарящи се доставки на стоки и услуги,
възложителят може да го сключи като Рамков договор за обществена поръчка със срок
до 5 години, като в началото на всяка бюджетна година се договаря доставка на стоките
и услуги за текущата година в рамките на предоставения бюджет съобразно
проведената процедура и инфлацията."

§ 10. Чл.19 придобива следната редакция: "Страните по договор за обществена
поръчка могат да го променят само ако това се налага с цел привеждане в съответствие
на договора към действащото в момента законодателство."

§ 11. В чл.21 точка 1 се изменя, както следва:
т. 1 броят на направените предложения е недостатъчен за провеждане на

съответната процедура;
§ 12. В чл. 22 се създава нова ал. 4, със следното съдържание: "В

решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
договаряне на стокова борса възложителят, наред със съдържанието по ал. 1 посочва
още и наименованието и адреса на стоковата борса, на която ще се проведе
договарянето".

§ 13. В чл.22, ал.2 се създава нова т. 4, със следното съдържание: "данни за
търговската репутация на кандидата."

§ 14. В чл.23 сегашното съдържание става ал.1 и се създава нова ал.2, със
следното съръджание: "Освен ако това не се налага от естеството на договора,
възложителят няма право да въвежда клаузи за използването на специфични продукти,
процеси или други технически индивидуализации, които облагодетелстват едни от
кандидатите или вредят на други."

§ 15. В чл.25 , ал.2 придобива следната редакция: "До изтичане на срока за
подаване на предложения всеки кандидат в откритата-процедура може да   оттегли
предложението си  ли да допълни липсващи елементи от него, ако те са свързани с
формалната му допустимост и не се отнасят до критериите, по които ще се оценяват
предложенията."

§ 16. Чл. 27, ал.1, т.2, думата "доказателства" се заменя с думата "данни", а в т. 5,
изреч. "подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря
и основният кандидат" - се заличават.

§ 17. В чл. 37, ал. З изразът "включени в списъка по чл.55, ал.2" – да отпадне.
§ 18. В чл.39, ал. 2 придобива следната редакция: "При отваряне на

предложенията могат да присъстват всички кандидати, участващи в процедурата, които
са изявили желание за това."

§ 19. В чл. 41, ал. 4, накрая се. добавя израза "или технологично решение,
съответстващо в най-висока степен на налични технологии при възложителя."

§ 20. В чл.44, ал. 5 - последното изречение се допълва на края, като се поставя
запетая и се продължава със следния текст: "своевременно с оглед възможността за
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защита на правата на кандидата."
§ 21. В чл. 45, ал. З, накрая се добавя израза, "...като излага кратки мотиви."
§ 22. Създава се нов чл. 46 а, със следното съдържание:
"Процедурата чрез договаряне на стокова борса се осъществява по правилата на

търговия на дадената стокова борса, съдържащи се в Правилника и, при спазване на
изискванията на възложителя за изпълнението и."

§ 23.  В чл. 47, се създава се нова ал.4, със следното съдържание: "В случаите,
когато обществената поръчка трябва да бъде възложена спешно и за това са налице
обективни обстоятелства, възложителят може да определи срок за подаване на
заявления за участие в предварителен подбор не по-кратък от 10 календарни дни от
датата на провеждането му."

§ 24. В чл. 48 се правят следните изменения:
1.Ал.1 се изменя, като след запетаята се заличава досегашният текст и се заменя

с израза: "които отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия."
Създава се нова изречение второ, със следното съдържание:
"Критериите, по които се преценява това, са икономически и технически."
2.Ал.2 се допълва с: "Възложителят може предварително да посочи броя на

кандидатите, до които смята да отправи писмени покани. Този брой не може да бъде
по-малък от трима кандидати и по-голям от двайсет кандидати. Във всички случаи
броят на кандидатите трябва да гарантира наличието на реална конкуренция."

§ 25. В чл. 50, се създава се нова ал.5, със следното съдържание:
"Възложителят и всички лица,, избрани да участват в ограничената процедура,

във всички случаи могат по взаимно съгласие да уговарят и други срокове, при
положение, че се гарантират равни възможности за подготовка на предложенията."

Досегашната ал.4 става ал.5.
§ 26. В чл.52, ал. 1 се правят следните изменения :
1.Думата "определен" се заменя с думата "определени", а изразът "кандидат или...",
се заличава.
2. Създава се нова ал.З, със следното съдържание: "Въз основа на предварително

определените  икономически  и технически  критерии, възложителят определя
кандидатите, до които ще отправи покана за преговори. Техният брой не може да бъде
по-малко от трима, в случай, че поне толкова кандидати отговарят на зададените
критерии." Това ограничение не се прилага, когато преди прякото договаряне е
проведена друга неуспешна процедура.

3.Досегашната ал.З става ал.4 и думата "кандидата" се замества с "кандидатите".
4.Създава се нова ал.5, със следното съдържание: "Възложителят и кандидатът

или  кандидатите във всички случаи могат по взаимно съгласие да уговарят и други
срокове, при положение, че се гарантират равни възможности за подготовка на
предложенията
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 § 27. В чл. 55, ал.2, точка 4 -  да отпадне.
§ 28. В чл. 56, ал.1 се създава ново изречение второ, със следното съдържание:
1. "Препис от всяка жалба се изпраща и до органа по чл. 57, ал. 2."
2.Създава се нова ал.З, със следното съдържание: "Жалбите по този закон се

разглеждат от съда в едномесечен срок от постъпването им."
§ 29. В § 1 от Допълнителните разпоредби:
1. В т.7 изразът "без да е възприета дадена правна форма" - се заличава.
2.Т. 15 придобави следната редакция: "Липса на реална конкуренция" е налице,

когато се нарушава съответна разпоредба от Закона за защита на конкуренцията или
предложените офертни цени и всички други условия са абсолютно еднакви."

31 август 2001 г. Вносители: ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА и  
МИХАИЛ МИКОВ

 народни представители
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МОТИВИ
към Законопроекта за изменение и допълнение на

Закон за обществените поръчки

С предлаганите изменения в Закона за обществените поръчки се
цели избягване на субективните критерии и тяхното заместване с обективни
предпоставки. Ясно се очертават субектите, процедурите и условията за
провеждане на процедури, чрез които се определят спечелилите кандидати.
Независимо от конкретната хипотеза, приложение намира принципът за
равнопоставеност на всички кандидати, както помежду им, така и със
съответния възложител.

Конкретен текст обхваща по-прецизно онези правни субекти.
които се контролират от държавата и са длъжни да спазват реда, предвиден в
ЗОП. Същевременно се дава необходимата свобода на частноправните
търговски субекти, които са задължени да спазват този закон в името на
обществения интерес, но само по отношение на изрично изброените дейности,
свързани с изключителни техни права.

Търси се и по-прецизно съответствие с директивите на
Европейския съюз в областта на обществените поръчки, като се посочват
изчерпателно случаите и условията, при които ще се провеждат отделните
процедури. Подчертава се и това, че процедурата по логорарянс гтрслставлява
едно изключение от общото правило, което може да се приложи само при
наличието на посочени в закона предпоставки, без да се проявява какъвто и да
било субективизъм.

Въвеждат се и други корекции – изискването за доказване на
търговска репутация ще се поставя от конкретния възложител а не от закона,
отпада възможността за свободно допълване и изменение на офертите, както и
за изменения във вече сключен договор.

Предлагат се и някои промени в сроковете, като чрез тях се създава по-
голяма гъвкавост и за двете страни (възложител и кандидат), без обаче да се
нарушава принципът за равнопоставеност на кандидатите. Установените
срокове гарантират, че всички кандидати ще имат възможност да се подготвят
на време за съответната процедура, както и че те ще имат равни възможности за
запознаване със съответната документация. Впоследствие се установява и по-
стриктен и бърз механизъм за защита на кандидатите срещу евентуални
незаконосъобразни решения на възложителя.

Всички предлагани промени, по същество, преследват две основни цели.
На първо място - реално, а не само формално хармонизиране на този закон с
директивите на Европейския съюз. И на второ място - избягване на редица
законови предпоставки за корупция, посредством наличието на субективни
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критерии при подбора и оценяването на кандидатите.
Договарянето на покупка на стоки е предмет на дейност на стоковите

борси по силата на Закона за стоковите борси.
Целите на ЗСБТ и принципите, върху които се осъществява борсовата

процедура по офериране и договаряне покупката на стоки, се покриват изцяло и
напълно с целите и принципите на процедурите на ЗОП и по-специално - с тези
на откритата процедура. Така ЗСБТ в чл. 2 предвижда за участниците "равни
условия на търговия", осъществявани на борсата като място на "Организиран
пазар", на което са създадени условия за сключване на сделки", чл. 16 (1) т. 5
изисква система за контрол върху изпълнение на сделките, а чл, 16 (1) т..6
изключва възможността за каквито и да било предимства в търговията.

Изброените фундаментални нормативно заложени правила при договарянето на
борсови сделки, публичност и прозрачност, свободна и честна конкуренция,
осигуряване равни възможности за участие на всички кандидати, гарантиране
опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения са
гарантирани. Същевременно договорите по сключените на борсата сделки се
сключват без изключение в съответствие с изискването на чл. З, ал. 2 от ЗОП - в
писмена форма между купувача и продавача и всички са възмездни.

С оглед на изложеното, считаме че на стоковите борси   съществуват
необходимите условия за провеждане на процедури за договаряне покупката на
търгувани на тях стоки при гарантиране на конкурентност, прозрачност, равни
въжможности на кандидатите, постигане на пазарни равновесни цени, контрол и
гаранции за изпълнение.

От влизането в сила на ЗОП (ДВ бр. 56/1999 г.) до момента
практическото му прилагане показа някои празноти, които затрудняват
постигането на желания максимален ефект от законодателя.

Когато договорът за обществена поръчка включва доставка на стоки
и услуги едновременно, сроковете за изпълнение обикновено са много кратки.
Необходимо е по законодателен път изрично да бъде дадена възможност на
възложителя да заложи един минимален срок от пет месеца за доставка на
стоките.

При договор за обществена поръчка с обект доставка на стоки и услуги е
необходимо законодателят да предостави възможност на възложителя по своя
преценка да сключи Рамков договор за обществена поръчка с изпълнителя за
предоставяне на повтарящи се стоки и услуги в рамките на минимален срок от
пет години

Това се налага от обстоятелството, че в редица случаи доставката на
определени стоки и услуги е един продължителен процес, при който възникват
изисквания за техническа или друга съвместимост със съществуващи стоки и
услуги, сервизно поддържане на голям по обем техника(стоки) или софтуер
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(услуги) и поемане гаранции по експлоатацията, което е добре да се извършва
от един изпълнител. Обявяването на процедури по ЗОП за всяка бюджетна
година би затруднило възложителя, освен това би довело и до възможност
няколко изпълнители да доставят различни стоки и услуги, различни екипи да
осъществяват поддръжки на едни и същи обекти, като по този начин всеки
следващ изпълнител не би поел гаранции по отношение дейността на
предишния. Отделно от това, на възложителя би му се наложило да изразходва
допълнителни средства за обучение на кадрите си за работа с различните
видове техника и софтуер (стоки и услуги).

В контекста на гореизложеното би могло да се даде и друга възможност
на възложителя - да има право по своя преценка на пряко договаряне с
кандидат, с който вече е имал сключен договор за обществена поръчка за
доставка на повтарящи се стоки и/или услуги по открита или ограничена
процедура

Възложителят трябва да има възможност за пряко договаряне и в
случаите, когато поръчката е за сервизно поддържане на доставена стока и/или
услуга, за които е имало договор за гаранционно обслужване в рамките на
открита или ограничена процедура по ЗОП. и това гаранционно обслужване е
приключило. Логично е сервизирането да бъде осъществявано от същия
изпълнител, който е доставил стоката и услугата и е извършвал гаранционното
обслужване.

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията е добре
законодателят да предостави възможност на възложителя за прилагане като
критерии при оценяване на предложенията и изискването за технологично
решение, съответстващо в пълна степен на съществуващи и действуващи
технологии при възложителя, с което би се постигнало съвместимост и
доразвиване на съществуващи технологии.

Преминаването от един вид процедура да бъде допустимо само когато
освен че първоначално обявената процедура е завършена, без да се сключи
договор, но и няма подадена жалба от участник в процедурата, които
изисквания да бъдат дадени кумулативно. Това би предпазило възложителят от
заобикаляне на закона вследствие на нередовна процедура или друга
нередовност.

При уведомяване на кандидатите за резултатите от оценяването на
предложенията, да се задължи възложителят да изложи и кратки мотиви за
оценката и класирането, като тези мотиви не изключват възможността за
запознаване с протокола на комисията. Излагането на мотиви би дало
възможност на кандидатите да реагират в рамките на законоустановените
срокове за приемането или обжалването на проведената процедура.
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Във връзка с изискванията на чл. 24 от ЗОП, законодателят би трябвало
да прецизира необходимостта от предоставяне на удостоверения за банкрут, за
лишаване от право да упражнява търговска дейност или за осъждане с влязла в
сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството,
издавани от компетентните органи, в случаите когато се касае за управител -
чуждестранно лице, с местожителство извън Р България, който заедно и
поотделно управлява юридическото лице - кандидат с управител - местно лице.
Изискването на тези документи от компетентните български органи (съда) за
чуждестранното лице води до сериозни затруднения на юридическото лице,
което се поставя в неравнопоставено положение спрямо другите кандидати.
Достатъчно би било тези документи да се предоставят от управителя - местно
лице. а чуждестранното лице, живеещо извън територията на страна да
подпише само декларация за тези обстоятелства

Направените по горе предложения за изменение и допълнение на ЗОП
биха разширили приложното му поле и биха улеснили кандидатите и
възложителите при прилагане на съответните процедури и сключването на
договори за обществени поръчки, поради което смятаме, че тези промени са
необходими и своевременни.

Проектозаконът не изисква бюджетни средства. Оптималното
функциониране на система за обществените поръчки би довело по косвен път
допълнителни бюджетни приходи. Този законопроект е в унисон с пазарните
принципи и изисквания на европейското законодателство.

31 август 2001 г. Вносители: ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА и  
МИХАИЛ МИКОВ

 народни представители


