РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ
Проект!

З А К О Н
За изменение и допълнение на закона за обществените поръчки

§ 1. В Глава първа “ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, Раздел IV “Приложно поле” текстът на чл. 6 се променя по следния начин:
Чл. 6. Законът не се прилага за обществени поръчки, с изключение на задължението за подаване на информация, свързана с воденето на регистър за обществени поръчки:

§ 2. В глава седма “ОРГАНИ”, раздел І “Регистър за обществени поръчки”, чл.54, ал. 1, т. 6 се променя по следния начин:
6. поддържа регистър на обществените поръчки с отделни раздели за обстоятелствата по чл. 6, т. 1, 2 и 3

§ 3. В глава седма “ОРГАНИ”, раздел І “Регистър за обществени поръчки”, в чл. 55, се добавя нова ал. 5 със следния текст:
(5) Разделите за обществени поръчки по чл. 6, т. 1,2 и 3 съдържат:
1. възложител;
2. предмет на поръчката;
3. критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението, когато избраният начин на възлагане на специалната обществена поръчка е конкурс, и критерии за водене на преговорите, когато начинът за възлагане на специалната обществена поръчка е чрез преговори;
4. начин на възлагане – преговори или конкурс;
5. етап на процедурата;
6. срок и място за изпълнение на поръчката;
7. информация за сключените договори за обществени поръчки;
8. други изисквания или ограничения по преценка на възложителя с оглед изпълнението на поръчката;
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М О Т И В И

Според действащите разпоредби, приложното поле на Закона за обществените поръчки не се разпростира върху сделките, свързани с отбраната и сигурността на страната. 
Законът за обществените поръчки предвижда създаването и поддържането на регистър за обществените поръчки, но изключва от кръга на подаваната информация данните, свързани с обществените поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, поръчките, предвидени в международни споразумения, които се възлагат по определена в тях процедура, както и поръчките, възлагани по специална процедура на дадена международна организация. Това е практика, позволяваща значими въпроси от сферата на обществените поръчки или към международни задължения да се отнасят към националната сигурност и по този начин да се скриват от обществения и политическия контрол. Необходимо е в регистъра за обществените поръчки да се обособят отделни раздели по смисъла на чл. 6, т. 1,2 и 3, в които да се вписва количество информация, позволяваща по-висока степен на информираност за броя и обема на поръчките, за техния предмет и срокове на реализация. По този начин ще се ограничат съмненията и опасенията за възможна злоупотреба с власт или за корупция и ще бъде гарантиран достъпът на обществото до информация, свързана с действията на администрацията в ключови за държавата области, при спазване на ограниченията, свързани с класифицираната информация.
Досегашната практика се разминава драстично с принципите за прозрачност, за публичност, за честна конкуренция, за контрол върху изразходването на финансовите средства. Настоящият законопроект цели да преодолее известни ограничения в чл. 6 от закона, а именно – неоснователното засекретяване на определен вид информация за обществените поръчки. Смятаме че информацията, свързана с възложителя, с предмета на поръчката, с етапите за реализация на процедурата и договора с изпълнителя трябва да бъдат отнесени към  публичния регистъра и те да бъдат обществено достояние.
Допускаме че е възможно да се въвеждат известни ограничения, свързани с информацията относно условията за реализация на поръчката и обстоятелства по договора с изпълнителя, съставляващи държавна или служебна тайна, но не е основателно те да се разпростират до всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка.
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