5



Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè
(Îáí., ÄÂ, áð. 28 îò 2004 ã.; èçì. è äîï., áð. 53 îò 2004 ã. è áð. 31, 34 è 105 
îò 2005 ã.)



§ 1. Â ÷ë. 2 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1 è â íåÿ:
à) äóìèòå “ïðîöåäóðàòà, ïðåäâèäåíà” ñå çàìåíÿò ñ “ïðîöåäóðèòå, ïðåäâèäåíè”;
á) â ò. 2 äóìàòà “÷åñòíà” ñå çàìåíÿ ñ “ëîÿëíà”;
â) òî÷êà 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“3. ðàâíîïîñòàâåíîñò è íåäîïóñêàíå íà äèñêðèìèíàöèÿ.”
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Êîãàòî âúçëîæèòåë ïðåäîñòàâÿ ñïåöèàëíè èëè èçêëþ÷èòåëíè ïðàâà çà èçïúëíåíèå íà óñëóãà íà ëèöå, êîåòî íå å âúçëîæèòåë, àêòúò, ñ êîéòî ïðàâàòà ñå ïðåäîñòàâÿò, òðÿáâà äà èçèñêâà îò òîâà ëèöå äà ñïàçâà ïðèíöèïà íà íåäîïóñêàíå íà äèñêðèìèíàöèÿ íà îñíîâàòà íà íàöèîíàëíîñò ïðè âúçëàãàíå íà äîãîâîðè çà äîñòàâêè íà òðåòè ëèöà êàòî ÷àñò îò äåéíîñòòà, ñâúðçàíà ñ òåçè ïðàâà.”
§ 2. Â ÷ë. 3 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“1. äîñòàâêèòå íà ñòîêè, îñúùåñòâÿâàíè ÷ðåç ïîêóïêà, ëèçèíã, íàåìàíå ñúñ èëè áåç ïðàâî íà çàêóïóâàíå èëè ïîêóïêà íà èçïëàùàíå, êàêòî è âñè÷êè íåîáõîäèìè ïðåäâàðèòåëíè äåéíîñòè ïî óïîòðåáàòà íà ñòîêàòà, êàòî èíñòàëèðàíå, òåñòâàíå íà ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ è äðóãè;”.
2. Â ò. 3:
à) â áóêâà “á” ñëåä äóìèòå “ïðîåêòèðàíå è èçïúëíåíèå” ñå äîáàâÿ “ñ êàêâèòî è äà å ñðåäñòâà”; 
á) â áóêâà “â” ñëåä äóìàòà “èçïúëíåíèå” ñå äîáàâÿ “ñ êàêâèòî è äà å ñðåäñòâà”, à ñëåä äóìàòà “ïðîó÷âàíå” ñå äîáàâÿ “ïðîåêòèðàíå”.
§ 3. Â ÷ë. 4 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 1 ñëåä äóìàòà “ïðàâà” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ñ èçêëþ÷åíèå íà ñâúðçàíèòå ñ òåçè ñäåëêè ôèíàíñîâè óñëóãè.“
2. Â ò. 3 äóìèòå “èçáîðúò íà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ è ôèíàíñîâ ïîñðåäíèê ïî Çàêîíà çà îáùèíñêèÿ äúëã” ñå çàëè÷àâàò.
3. Òî÷êè 4 è 5 ñå èçìåíÿò òàêà:
“4. íàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ è åêñïåðèìåíòàëíèòå ðàçðàáîòêè, êîãàòî âúçëîæèòåëÿò èçöÿëî çàïëàùà óñëóãàòà, íî ïîëçèòå îò òÿõ íå îñòàâàò èçêëþ÷èòåëíî çà âúçëîæèòåëÿ, ïðè èçâúðøâàíå íà íåãîâàòà äåéíîñò;
5. þðèäè÷åñêè óñëóãè ïî àðáèòðàæíè èëè ïîìèðèòåëíè äåëà;”.
4. Ñúçäàâà ñå ò. 6:
“6. òðóäîâè äîãîâîðè è ïðèðàâíåíèòå íà òÿõ ïðàâîîòíîøåíèÿ;”.
§ 4. Â ÷ë. 5 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ò. 1 è 2 ñå èçìåíÿò òàêà:
“1. îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà óñëóãè, âêëþ÷åíè â ïðèëîæåíèå ¹ 2, êîèòî ñå âúçëàãàò ÷ðåç:
à) îòêðèòà èëè îãðàíè÷åíà ïðîöåäóðà îò âúçëîæèòåëè ïî ÷ë. 7, ò. 1-4;
á) îòêðèòà, îãðàíè÷åíà èëè ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå îò âúçëîæèòåëè ïî ÷ë. 7, ò. 5 è 6;
2. îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà óñëóãè, âêëþ÷åíè â ïðèëîæåíèå ¹ 3, êîèòî ñå âúçëàãàò ÷ðåç îòêðèòà, îãðàíè÷åíà èëè ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå.”
2. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, êîÿòî âêëþ÷âà åäíîâðåìåííî óñëóãè ïî ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 è 3, ñå âúçëàãà ïî ðåäà, ïðåäâèäåí çà óñëóãèòå, ÷èÿòî ñòîéíîñò å ïî-âèñîêà.”
§ 5. Â ÷ë. 6 ñëåä äóìàòà “Ñóáåêòè” ñå äîáàâÿ “íà ïðîöåäóðèòå çà âúçëàãàíå” è ñëåä äóìàòà “êàíäèäàòèòå” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “ó÷àñòíèöèòå”.
§ 6. ×ëåí 7 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 7. Âúçëîæèòåëè íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè ñà:
1. îðãàíèòå íà äúðæàâíà âëàñò, Ïðåçèäåíòúò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà, êàêòî è äðóãè äúðæàâíè èíñòèòóöèè, ñúçäàäåíè ñ íîðìàòèâåí àêò;
2. äèïëîìàòè÷åñêèòå è êîíñóëñêèòå ïðåäñòàâèòåëñòâà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ÷óæáèíà, êàêòî è ïîñòîÿííèòå ïðåäñòàâèòåëñòâà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíèçàöèè;
3. ïóáëè÷íîïðàâíèòå îðãàíèçàöèè; 
4. îáåäèíåíèÿòà îò ñóáåêòè ïî ò. 1 èëè 3; 
5. ïóáëè÷íèòå ïðåäïðèÿòèÿ è òåõíè îáåäèíåíèÿ, êîãàòî èçâúðøâàò åäíà èëè íÿêîëêî îò äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 7à-7ä;
6. òúðãîâöèòå èëè äðóãè ëèöà, êîèòî íå ñà ïóáëè÷íè ïðåäïðèÿòèÿ, êîãàòî âúç îñíîâà íà ñïåöèàëíè èëè èçêëþ÷èòåëíè ïðàâà, èçâúðøâàò åäíà èëè íÿêîëêî îò äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 7à-7ä.”
§ 7. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 7à-7ä:
“×ë. 7à. (1) Äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ ïðèðîäåí ãàç, òîïëèííà èëè åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, ñà:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или
2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.
(2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги  не се счита за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите, по ал. 1 или по чл. 7б-7д, и
2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните 3 години, включително за текущата година.
(3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги  не се счита за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните 3 години, включително за текущата година. 
Чл. 7б. (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:
1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или 
2. доставката на питейна вода до такива мрежи.
(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на този закон  и за  дейности,  свързани с:
1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или
2. отвеждането или пречистването на отпадни води.
(3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги  не се счита за дейност по смисъла на ал. 1, когато:
1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл.  7а-7д, и
2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните 3 години, включително за текущата година. 
Чл. 7в. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
(2) Не се счита за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.
Чл. 7г. (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги. 
(2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на този закон за цялата си дейност.
Чл. 7д. Дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска област, са:
1. търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;
2. експлоатацията на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.”
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
“(1) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така: 
“(2) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва с цел разделяне на поръчката.”
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) Когато възложителят е колективен орган, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката може да създаде централен орган за обществени поръчки.”
5. Създава се ал. 5:
“(5) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който може да провежда процедури и да сключва договори за обществени поръчки или рамкови споразумения за нуждите на изпълнителната власт.”
6. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 1 става чл. 9 и в нея думите “за изпълнител” се заменят с “или участник в процедура за възлагане”.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 10. Член 10 се изменя така:
“Чл. 10. Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.”
§ 11. В чл. 11 частицата "не" се заличава.
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
“1. договори за предоставяне на концесии по смисъла на Закона за концесиите;
2. договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а-7в и 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;”
б) в т. 3 думите “чл. 7, ал. 1, т. 5” се заменят с “чл. 7,  т. 5 или 6”;
в) точка 4 се изменя така:
“4. договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а;”
г) създава се нова т. 5:
“5. договори за доставка на вода, сключвани от възложители по 
чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;”
д) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7 и се изменят така:
“6. договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните 3 години е от предоставянето им  на свързани предприятия;
7. договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а- 7д,  на един от участниците в него;”
е) създава се нова т. 8:
“8. договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а-7д на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко 3 години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;”
ж) досегашната т. 7 става т. 9 и се изменя така:
“9. договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, т. 1, 3 или 4 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт. Актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност;”
з) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 10 и 11.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните 3 години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.”
3. Създава се ал. 3:
“(3) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.”
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 думата “дейностите” се заменя със “случаите”, а думите “т. 1 и 2” се заменят с “т. 2”;
б) в т. 3 думите “по ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с “по ал. 1, т. 6, 7 и 8”.
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Процедурите по този закон не се прилагат за обществени поръчки:”
б) в т. 3 след думата “договор” се добавя “сключен при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, между Република България и трета страна” и се поставя запетая, а след думата “услуги” съюзът “и” се заменя с “или”;
в) създава се т. 6:
“6. свързани с безопасността на въздухоплаването, с управлението на въздушното пространство и с осигуряването на аеронавигационното обслужване.”
2. Създава се ал. 3:
“(3) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 компетентните държавни органи или възложители уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.”
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите “стоки и” се добавя “предоставяне на”.
2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 
50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват този закон, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 1.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “чл. 7, ал. 1, т. 1-4” се заменят с “чл. 7, т. 1-4”, думите “ал. 3” се заличават, а след думата “които” се добавя “получават финансирането и”.
5. Създава се нова ал. 6:
“(6) В случаите по ал. 4 и 5 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.”
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите “министъра на икономиката и министъра на външните работи” се заменят с “министъра на икономиката и енергетиката”.
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) след думата “наемане” се добавя “със”, а думите “който е със срок” се заменят с “когато срокът”;
бб) в букви “а” и “б” в началото се добавя “е”;
вв) създава се буква “в”:
“в) не е определен или не може да се определи – месечната стойност, умножена по 48;”
б) в т. 3 след думата “доставка”се поставя запетая, а думите “и/или услуга” се заменят с “услуга и/или строителство”;
в) в т. 4, буква “б” думите “ако е със срок повече от 4 години” се заменят с “ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 години”;
г) в т. 5 и 6 накрая се добавя “и други плащания”;
д) създава се т. 10:
“10. при рамково споразумение или динамична система за доставки – на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.”
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103, ал. 2, т. 8.”
3. В ал. 4 се създава изречение второ: 
”Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.”
4. Създава се ал. 7:
“(7) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.”
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “ограничена процедура” се добавя “състезателен диалог и”, а думите “и конкурс за проект” се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се  отменят.
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 2 и 3.
4. Създава се нова ал. 4:
“(4) Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересувано лице  може да подаде заявление  за участие и  възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.”
5. Досегашната ал. 6 става ал. 5 и в нея т. 1 се изменя така:
“1. процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;”.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 6.
7. Създава се нова ал. 7:
“(7) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.”
§ 17. Създават се чл. 16а и 16б:
“Чл. 16а. (1) Възложителите могат да определят изпълнител  на обществена поръчка при открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 чрез използване на електронен търг, както и в случаите по чл. 93в, ал. 2, и чл. 93и, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.
(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, като проектиране на строителни обекти.
(3) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка. 
(4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, като не може и да променя предмета на поръчката, посочен в обнародваното обявление и в спецификациите.
(5) Условията и редът за прилагане на електронния търг се уреждат с правилника за прилагане на закона.
Чл. 16б. (1) Възложителят запазва правото  за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, когато обектът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.
(2) Възложителят следва да посочи изискването по ал. 1 в обявлението за откриване на обществената поръчка.”
§ 18. Член 17 се изменя така:
“Чл. 17. Министърът на икономиката и енергетиката осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки.”
§ 19. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
“(3) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи и собствени приходи от извършване на дейности, свързани с изработване на помощни материали и предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки.”
§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
“3. популяризира добрите практики в областта на обществените поръчки;”
б) точка 4 се отменя.
в) точка 5 се изменя така:
“5. разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;”
г) в т. 7 думите “възложителите по чл. 7, ал. 1” се заменят с “възложители по чл. 7” и накрая се добавя “и уведомява Европейската комисия за промени в списъците”;
д) в т. 8 думата “лицата” се заменя с “лица”;
е) точки 9 и 10 се изменят така: 
“9. разработва образци на обявления, на статистически отчети и на информация за възложените обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти;
10. координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;”
ж) в т. 13 накрая се добавя “и извършва мониторинг на обществените поръчки”;
з) точка 14 се изменя така:
“14. осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с браншови организации;”
и) създават се т. 15-21:
“15. предоставя обобщена информация по заявени критерии от Регистъра на обществените поръчки;
16. подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
17. уведомява Европейската комисия за всички договори по чл. 13, ал. 1, т. 3;
18. изпраща при поискване на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 4;
19. изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети;
20. уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури по възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
21. уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури по възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право.”
2. Алинея 5 се изменя така: 
“ (5) Информацията по ал. 2, т. 1, 6–8, 12 и 13, както и утвърдените образци по т. 9 и Класификаторът на обществените поръчки се публикуват в интернет.”
3. Създават се ал. 6 и 7:
“(6) Всяка година до 31 март министърът на икономиката и енергетиката внася за одобряване от Министерския съвет годишния доклад по ал. 2, т. 12.
(7) Образците по ал. 2, т. 9 се утвърждават от министъра на икономиката и енергетиката и се обнародват в “Държавен вестник”.”
§ 21. Член 20 се отменя. 
§ 22. В чл. 21 се създава ал. 4:
“(4) Възложителите са длъжни да представят годишни статистически отчети за възложените обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
§ 23. В чл. 22 т. 1 се изменя така:
“1. решенията за откриване и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;”.
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Възложителите изпращат за обнародване на електронната страница на “Държавен вестник” и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.”
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
“(2) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията и до “Държавен вестник” съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
(3) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Когато възложителите възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по 
ал. 1.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите “по чл. 17, ал. 3” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя “а категорията услуги - съгласно приложение № 2”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Досегашната ал. 2 става чл. 24 и се изменя така:
“Чл. 24. Предварителното обявление трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 и да съдържа до 650 думи. Възложителите изпращат обявлението до “Държавен вестник” и до агенцията и в електронен вид.”
§ 26. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 6 се изменя така:
“6. минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;”
б) създават се нови т. 11 и 12:
“11. възможност за представяне на варианти в офертите;
12. възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции;”
в) досегашната т. 11 става т. 13;
г) досегашната т. 12 става т. 14 и в нея думата “подаване” се заменя с “получаване”;
д) досегашните т. 13, 14 и 15 стават съответно т. 15, 16 и 17.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
“1. възможност за провеждане на електронен търг”;
б) в т. 2 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, а накрая се добавя “новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението”;
в) точка 3 се отменя.
3. Създава се нова ал. 4:
“(4) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог, при условие че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой.”
4. Алинея 5 се отменя.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Създава се ал. 6:
“(6) Изискванията на ал. 2, т. 6 и обхватът на информацията и документите, които се изискват съгласно обявлението, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността на предмета и на обема на обществената поръчка.”
§ 27. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.
2. Създава се ал. 2:
“(2) В случаите по ал. 1 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.”
§ 28. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 5:
“5. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;”
б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите “обществената поръчка е за строителство” се заменят със “се изискват при обществената поръчка за строителство”;
в) досегашните т. 6-9 стават съответно т. 7-10;
2. В ал. 2:
а) думите “т. 6” се заменят с “т. 7” и накрая се поставя запетая и се добавя “включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта”;
б) създава се изречение второ: 
”Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.”
3. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.”
§ 29. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: 
”До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.”;
б) в изречение второ думите “с изключение на случаите по чл. 81, ал. 4” се заличават.
2. В ал. 2 навсякъде  думата “кандидати” се заменя с “лица”, думите “кандидата, който е направил запитването” се заменя с “лицето, направило запитването”, а след думата “която” се добавя “предстои да”.
§ 30. Член 30 се изменя така:
“Чл. 30. (1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез посочване на:
1. български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи с добавяне на думите “или еквивалентно”;
2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите “или еквивалентно”, когато няма стандарти по т. 1;
3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;
5. спецификациите по т. 1 или 2  за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални екоетикети, или други екоетикети, които отговарят едновременно на следните условия:
1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и услугите;
2. изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация;
3. екоетикетите са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересувани страни – държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;
4. да са достъпни за всички заинтересувани страни.
(3) Възложителят може да посочи, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
(4) В случаите по ал. 2 възложителят приема за доказателство техническото досие на производителя или протокол от изпитване или сертификат, издаден от признат орган.”
§ 31. Член 31 се изменя така:
“Чл. 31. (1) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер.
(2) Кандидатите или участниците нямат право да разкриват информацията по ал. 1.”
§ 32. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата “кандидатите” се добавя “или участниците”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите “или еквивалентно”.”
§ 33. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “ал. 1” се добавя “т. 1 или 2”, думите “и чл. 31” се заличават, а думата “кандидатът” се заменя с “участникът”.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
“(2) В случаите по чл. 30, ал. 1 възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт с европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 участникът представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.
(4) При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от офертата има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.”
3. Съдава се ал. 5:
“(5) Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4.”
§ 34. В чл. 34 ал. 4 и 5 се изменят така:
“(4) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.
(5) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и  не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.”
§ 35. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които:”.
2. В т. 1 и 2 след думата “кандидат” се добавя “или участник”.
§ 36. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата “определен” се заменя с “посочен”.
2. Създават се ал. 2-5:
“(2) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред. 
(3) Критериите по ал. 1 се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 46 – 48, и които отговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности. 
(4) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.
(5) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.”
§ 37. Член 38 се изменя така:
“Чл. 38. Процедурата по възлагане на обществена поръчка завършва:
1. със сключване на договор с определения изпълнител или на рамково споразумение, или 
2. с решение за прекратяването й.”
§ 38. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
“1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито един кандидат или участник;”
б) в т. 2 след думата “оферти” се добавя “или заявления за участие”;
в) в т. 4 думата “кандидати” се заменя с “участници”;
г) в т. 5 думите “необходимостта за провеждане” се заменят с “необходимостта от провеждане”; 
д) в т. 6 думата “установи” се заменя със “са установени”.
е) създава се т. 7:
“7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42 не се сключва договор за обществена поръчка.”
2. В ал. 2 и 4 след думата “кандидатите” се добавя “или участниците”.
§ 39. Член 41 се изменя така:
“Чл. 41. (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
(2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на  участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
(3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка в случаите, когато не е подадена жалба.
 (4) Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба с искане за налагане на временна мярка по чл. 121а, ал. 1, възложителят сключва договора в едномесечен срок от:
1. влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което жалбата се отхвърля - когато е наложена временна мярка;
2. произнасянето на Комисията за защита на конкуренцията по искането или от влизането в сила на решението на комисията, с което жалбата се отхвърля - когато искането за налагане на временна мярка е отхвърлено.
(5) Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка, възложителят може да сключи договор в едномесечен срок от изтичането на срока за обжалване или от влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което жалбата се отхвърля.
(6) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.”
§ 40. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата “кандидата” се заменя с “участника”, а думите “не представи” се заличават.
2. В т. 1 в началото се добавя “не представи”, а думите “на чл. 9, 
ал. 2” се заменят с “по чл. 25, ал. 3, т. 2”. 
3. В т. 2 думата “документите” се заменя с “не изпълни задължението”, а думите “ал. 6” се заменят с “ал. 8”.
4. В т. 3 думите “документ за” се заменят с “не представи определената” и накрая се добавя “на договора”.
§ 41. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “поръчка” се добавя “или за сключено рамково споразумение” и след думата “договора” се добавя “или на рамковото споразумение”.
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: 
“Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки.”
3. Създават се ал. 4-8:
“(4) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели. 
(5) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в срок 7 дни след края на всяко тримесечие. 
(6) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в срок 7 дни след сключването му.
(7) Възложителите са длъжни да уведомят Агенцията по обществени поръчки в случаите, когато са получили съобщение от Европейската комисия за установени от нея нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. 
(8) В случаите по ал. 7 възложителите в 3-дневен срок изпращат цялата преписка заедно с писмено становище по нея.”
§ 42. В чл. 45 след думите “Търговския закон и” предлогът “на” се заличава.

§ 43. В глава трета се създава раздел VII:
“Раздел VII
Изпращане на информация до Европейската комисия
Чл. 45а. (1) Възложителите са длъжни да изпращат до Европейската комисия обявленията за откриване на процедура и информацията за сключен договор, когато обществените поръчки имат левова равностойност, равна или по-висока от:
1. за възложители по чл. 7, т. 1-4:
а) 137 000 евро – за доставки, услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и конкурс за проект, както и за доставки на стоки по приложение 
№ 4; 
б) 211 000 евро – за услуги по приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2;
в) 5 278 000 евро - за строителство;
г) 211 000 евро – за доставка на стоки, които не са посочени в списъка по приложение № 4, когато доставката се извършва от възложители, осъществяващи дейности в областта на отбраната на страната;
2. за възложители по чл. 7, т. 5 и 6:
а) 422 000 евро – за доставки, услуги и конкурс за проект;
б) 5 278 000 евро - за строителство.
(2) Възложителите са длъжни да изпращат до Европейската комисия или да публикуват в профила на купувача предварителни обявления, когато обществените поръчки имат левова равностойност, равна или по-висока от:
1. 750 000 евро  - по категории доставки и услуги по приложение № 2 към чл. 5, чл. 1, т. 1;
2. 5 278 000 евро - за строителство.
(3) Информацията по ал. 1 се изпраща съгласно чл. 44, ал. 2-5.
(4) Стойността на поръчката по ал. 1 и 2  се определя по централния курс на Българската народна банка към момента на изпращане на обявлението.
(5) Обявленията по ал. 1 и 2  се изпращат по електронен път, по пощата или по факс за публикуване в “Официален вестник” на Европейския съюз. В случаите по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 обявленията се изпращат по факс или по електронен път.
(6) Възложители, които публикуват предварителни обявления в своя профил на купувача,  изпращат до Европейската комисия по електронен път съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.
(7) Обявленията, изготвени и предадени по електронен път, се публикуват в “Официален вестник” на Европейския съюз не по-късно от 5 дни след изпращането им. Обявления, които не се предават по електронен път, се публикуват не по-късно от 12 дни след тяхното изпращане, а в случаите по 
чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 - не по-късно от 5 дни след изпращането им. В изключителни случаи по искане на възложители по чл. 7, т. 5 или 6 обявленията, изпратени по факс, се публикуват в 5-дневен срок.
(8) Обявленията се изпращат за публикуване изцяло на един официален език на Европейския съюз, избран от възложителя, като тази оригинална версия на съответния език представлява единственият автентичен текст. 
(9) Обявленията и тяхното съдържание не могат да се публикуват в Република България преди датата на изпращането им на Европейската комисия.
(10) Обявленията, публикувани в страната, не могат да съдържат информация, различна от тази, която се съдържа в обявленията, изпратени до Европейската комисия, но трябва да съдържат датата на изпращането на обявлението до комисията.
(11) Възложителите  са длъжни да представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени обявленията, и потвърждението за датата на обнародването им, предоставено от Европейската комисия.”
§ 44. В глава четвърта наименованието на раздел І се изменя така: “Изисквания към кандидатите и участниците”.
§ 45. В чл. 46 след думата “кандидат” се добавя “или участник”.
§ 46. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253–260 от Наказателния кодекс (НК);
2. подкуп  по чл. 301-307 от НК;
3. участие в организирана престъпна група  по чл. 321 и 321а от НК;
4. престъпление против собствеността  по чл. 194-217  от НК;
5. престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.
(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
1. е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът, или участникът е преустановил дейността си;
2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството  на страната, в която е извършено нарушението;
4. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване  или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.”
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата или участника.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Изискванията на ал. 1 и ал. 2, т. 3 и 4, посочени в обявлението, се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
“(5) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т. 11 възложителят не може да поставя пред участниците изискванията на ал. 2, т. 1 и 2.”
6. Създава се нова ал. 6:
“(6) Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се отнасят и за подизпълнителите.”
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
“(7) При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 с декларация.”
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
“(8) При подписване на договора за обществена поръчка  участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по 
ал. 2.”
§ 47. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, са налице някое от обстоятелствата по  
чл. 47, ал. 1 и  посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2.”
2. В ал. 2 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, след думата “удостоверяване” се добавя “липсата”, след думите “ал. 1” думите “т. 1-3” се заличават, а думите “ал. 2” се заменят с “на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2”.
3. Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 1-3, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 
(4) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.”
§ 48. Член 49 се изменя така:
“Чл. 49. (1) Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 
(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.”
§ 49. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата “кандидатите” се добавя  “или участниците”;
б) в т. 2 думата “страната” се заменя с “държавата”, а след думата “кандидатът” се добавя  “или участникът”;
в) в т. 3 накрая се добавя “в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си”.
2. В ал. 2 след думата “кандидатът” се добавя  “или участникът”.
3. В ал. 3 след думата “кандидатите” се добавя  “или участниците”.
§ 50. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата “кандидатите” се добавя “или участниците”;
б) точка 1 се изменя така: 
“1. списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;”
в)  създава се нова т. 2:
“2. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;”
г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след думата “оборудване” запетаята и думата “възможностите” се заличават;
д)  досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
е)  досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7 и се изменят така: 
“6. сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
7. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;”
ж) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думата “данни” се заменя с “декларация”, а след думата “кандидата” се добавя  “или участника”.
з)  създава се т. 9:
“9. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;”
и)  досегашната т. 8 става т. 10 и в нея след думата “кандидатът” се добавя  “или участникът”;
к)  създава се т. 11:
“11. за обществените поръчки за строителство и услуги, описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът или участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението.”
2. Създава се ал. 2:
”(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или монтажни работи, предоставянето на услуги и/или изпълнението на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения, ефективност, опит и надеждност да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.”
§ 51. Създава се чл. 51а:
“Чл. 51а. (1) Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
(2) Условията по ал. 1 се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.”
§ 52. В чл. 52 след думите “кандидатът” и “кандидата” се добавя съответно “или участникът” и “или участника”.
§ 53. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “кандидата” се добавя  “или участника”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 11 възложителят изисква представянето на сертификати, изготвени от независими  лица, удостоверяващи съответствието на кандидата или участника на определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва екологичната и одиторската програма на Общността на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “ал. 1” се добавя “и 2”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.”
§ 54. Създава се чл. 53а:
“Чл. 53а. (1) Кандидат или участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава членка на Европейския съюз.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.”
§ 55. В чл. 54 думата “кандидат” се заменя с “участник”.
§ 56. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “кандидат” се заменя с “участник”.
2. В ал. 2 думите “не е ограничил възможността за” се заменят с “е допуснал”, а думата “кандидатът” се заменя с “участникът”.
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от  възложителя.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата “кандидат” се заменя с “участник”.
§ 57. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата “кандидата” се заменя с “участника”;
б) в т. 5 накрая се добавя “и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;”
в) точка 6 се отменя;
г) в т. 7 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”;
д) в т. 12 думата “кандидата” се заменя с “участника”.
2. В ал. 2 и 3 думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, а цифрата “6” се заличава.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо думата “кандидатът” се заменя с “участникът”, след думата “документът” се добавя “за регистрация”, а цифрата “6” се заличава;
б) в изречение второ думата “кандидатът” се заменя с “ участникът”, а думите “за всеки от участниците в него” се заменят с “от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението”.
§ 58. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “кандидатът” и “кандидата” се заменят съответно с “участникът” и “участника”.
2. В ал. 4, изречение първо думата “кандидатите” се заменя с “участниците”, а след думата “срок” се добавя “за получаване”.
3. Създават се ал. 5 и 6:
“(5) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 преди изтичането на срока за получаване на офертите.
(6) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïîëó÷àâàíå è ñúõðàíÿâàíå íà îôåðòèòå, èçïðàòåíè ïî åëåêòðîíåí ïúò, ñå óðåæäàò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.”
§ 59. Â ÷ë. 58 äóìèòå “êàíäèäàòè” è “êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿò ñúîòâåòíî ñ “ó÷àñòíèöè” è “ó÷àñòíèöèòå”.
§ 60. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 58à:
“×ë. 58à. (1) Ïîäãîòîâêàòà è ïðîâåæäàíåòî íà ïðîöåäóðèòå ñå èçâúðøâàò îò âúçëîæèòåëÿ. Òîé îòãîâàðÿ çà ïðèåìàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî íà çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå, îôåðòèòå è ïðîåêòèòå. 
(2) Îáìåíúò íà èíôîðìàöèÿ ìîæå äà ñå èçâúðøè ïî ïîùàòà, ïî ôàêñ, ïî åëåêòðîíåí ïúò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ èëè ÷ðåç êîìáèíàöèÿ îò òåçè ñðåäñòâà ïî èçáîð íà âúçëîæèòåëÿ. Èçáðàíèòå ñðåäñòâà çà êîìóíèêàöèÿ òðÿáâà äà ñà îáùîäîñòúïíè.
(3) Îáìåíúò è ñúõðàíÿâàíåòî íà èíôîðìàöèÿ â õîäà íà ïðîâåæäàíå íà ïðîöåäóðàòà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà ñå èçâúðøâàò ïî íà÷èí, êîéòî ãàðàíòèðà öåëîñòòà, äîñòîâåðíîñòòà è ïîâåðèòåëíîñòòà íà çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå è îôåðòèòå.
(4) Âñè÷êè äåéñòâèÿ íà âúçëîæèòåëÿ êúì êàíäèäàòèòå èëè ó÷àñòíèöèòå ñà â ïèñìåí âèä. 
(5) Ðåøåíèÿòà íà âúçëîæèòåëÿ, çà êîèòî òîé å äëúæåí äà óâåäîìè êàíäèäàòèòå èëè ó÷àñòíèöèòå, ñå âðú÷âàò ëè÷íî ñðåùó ïîäïèñ èëè ñå èçïðàùàò ñ ïðåïîðú÷àíî ïèñìî ñ îáðàòíà ðàçïèñêà, ïî ôàêñ èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ.
(6) Âúçëîæèòåëÿò å äëúæåí äà ñúõðàíÿâà öÿëàòà äîêóìåíòàöèÿ ïî ïðîâåæäàíåòî íà âñÿêà ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà íàé-ìàëêî 4 ãîäèíè ñëåä ïðèêëþ÷âàíå èçïúëíåíèåòî íà äîãîâîð.”
§ 61. Â ÷ë. 59 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä äóìàòà “êàíäèäàòúò” ñå äîáàâÿ  “èëè ó÷àñòíèêúò”.
2. Àëèíåÿ 5 ñå îòìåíÿ.
§ 62. Â ÷ë. 60, àë. 2 ñëåä äóìàòà “êàíäèäàòúò” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ  “ó÷àñòíèêúò”.
§ 63. Â ÷ë. 61 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) ñëåä äóìàòà “êàíäèäàòúò” ñå äîáàâÿ  “èëè ó÷àñòíèêúò”;
á) òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“1. îòòåãëè çàÿâëåíèåòî ñè ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèÿ èëè îòòåãëè îôåðòàòà ñè ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå;”
â) â ò. 2  äóìàòà “îñïîðè” ñå çàìåíÿ ñ “îáæàëâà”.
2. Â àë. 2 ñëåä äóìàòà “êàíäèäàòúò” ñå äîáàâÿ  “èëè ó÷àñòíèêúò”.
§ 64. Â ÷ë. 62 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Âúçëîæèòåëÿò îñâîáîæäàâà ãàðàíöèèòå çà ó÷àñòèå:
1. íà îòñòðàíåíèòå êàíäèäàòè - â ñðîê 3 ðàáîòíè äíè ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà îáæàëâàíå íà ðåøåíèåòî íà âúçëîæèòåëÿ çà ïðåäâàðèòåëåí ïîäáîð;
2. íà îòñòðàíåíèòå ó÷àñòíèöè - â ñðîê 3 ðàáîòíè äíè ñëåä èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà îáæàëâàíå íà ðåøåíèåòî íà âúçëîæèòåëÿ çà îïðåäåëÿíå íà èçïúëíèòåë;
3. íà êëàñèðàíèòå ó÷àñòíèöè - â ñðîê 3 ðàáîòíè äíè ñëåä ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîð çà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà.”
2. Àëèíåÿ 2 ñå îòìåíÿ.
3. Â àë. 3 ñëåä äóìàòà “êàíäèäàòè” ñå äîáàâÿ  “èëè ó÷àñòíèöè”, à äóìàòà “îñïîðâàíå” ñå çàìåíÿ ñ “îáæàëâàíå” .
4. Â àë. 4 äóìèòå “àë. 1, 2 è 3”  ñå çàìåíÿò ñ  “àë. 1”.
§ 65. Â ÷ë. 64 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìàòà “ïðåäñòàâÿíå” ñå çàìåíÿ ñ “ïîëó÷àâàíå”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “íå ïî-ðàíî îò” ñå çàìåíÿò ñ “ìåæäó”, à äóìèòå “íå ïî-êúñíî îò” ñå çàëè÷àâàò.
3. Ñúçäàâà ñå àë. 3:
“(3) Ñðîêúò ïî àë. 1 ìîæå äà ñå íàìàëè ñúñ 7 äíè, àêî îáÿâëåíèåòî å èçïðàòåíî ïî åëåêòðîíåí ïúò, è ñ îùå 5 äíè, àêî îò äàòàòà íà îáíàðîäâàíå íà îáÿâëåíèåòî â åëåêòðîíåí âèä âúçëîæèòåëÿò ïðåäîñòàâè ïúëåí äîñòúï ïî åëåêòðîíåí ïúò äî äîêóìåíòàöèÿòà çà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðàòà è àêî â îáÿâëåíèåòî å ïîñî÷åí èíòåðíåò àäðåñ, íà êîéòî òÿ ìîæå äà áúäå íàìåðåíà.”
§ 66. ×ëåí 65 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 65. (1) Ïðè îïðåäåëÿíå íà ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå âúçëîæèòåëÿò òðÿáâà äà ñå ñúîáðàçè ñúñ ñëîæíîñòòà íà ïîðú÷êàòà è ñ âðåìåòî, íåîáõîäèìî çà èçãîòâÿíå íà îôåðòèòå. 
(2) Âúçëîæèòåëÿò òðÿáâà äà óäúëæè ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå ñ íå ïîâå÷å îò 30 äíè, êîãàòî ïúðâîíà÷àëíî îïðåäåëåíèÿò ñðîê å íåäîñòàòú÷åí, ïîðàäè íåîáõîäèìîñò îò: 
1. ðàçãëåæäàíå íà ìÿñòî íà äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè êúì äîêóìåíòàöèÿòà;
2. îãëåä íà ìÿñòîòî íà èçïúëíåíèå.
(3) Âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà óäúëæè ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå ñ íå ïîâå÷å îò 30 äíè êîãàòî â ñðîêà, îïðåäåëåí çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå, íÿìà ïîñòúïèëà îôåðòà.
(4) Âñÿêà ïðîìÿíà â ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå òðÿáâà äà áúäå îáíàðîäâàíà è âïèñàíà â ðåãèñòúðà.  Êîãàòî óäúëæåíèÿò ñðîê å îïðåäåëåí â äíè, òîé çàïî÷âà äà òå÷å îò äàòàòà íà îáíàðîäâàíå íà åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà íà “Äúðæàâåí âåñòíèê”.”
§ 67. ×ëåí 66 ñå îòìåíÿ.
§ 68. ×ëåí 67 ñå îòìåíÿ.
§ 69. Â ÷ë. 68 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ: 
1. Â àë. 1 è 2 äóìàòà “êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿ ñ  “ó÷àñòíèöèòå”.
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 4:
“(4) Ïðè îòâàðÿíåòî íà îôåðòèòå íàé-ìàëêî òðèìà ÷ëåíîâå íà êîìèñèÿòà ïîäïèñâàò ïëèêà ñ ïðåäëàãàíàòà öåíà, à êîãàòî êðèòåðèÿò çà îöåíêà å èêîíîìè÷åñêè íàé-èçãîäíàòà îôåðòà, ñå ïîäïèñâàò è âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ, êîèòî êîìèñèÿòà ùå îöåíÿâà ñúãëàñíî îáÿâåíèòå êðèòåðèè.”
3. Äîñåãàøíàòà àë. 4 ñòàâà àë. 5 è â íåÿ äóìèòå “Êàíäèäàòèòå, ó÷àñòâàùè” ñå çàìåíÿò ñ “Ó÷àñòíèöèòå” è íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “è àë. 4”.
4. Äîñåãàøíàòà àë. 5 ñòàâà àë. 6.
5. Äîñåãàøíàòà  àë. 6 ñòàâà àë. 7 è â íåÿ äóìàòà “êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿ ñ “ó÷àñòíèöèòå”, à ñëåä äóìàòà “äàííè” ñå äîáàâÿ “äà èñêà ðàçÿñíåíèÿ îòíîñíî ñåðòèôèêàòèòå è äîêóìåíòèòå, ïðåäñòàâåíè ñúãëàñíî ÷ë. 50 – 53” è ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ.
§ 70. Â ÷ë. 69 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Êîìèñèÿòà ïðåäëàãà çà îòñòðàíÿâàíå îò ïðîöåäóðàòà ó÷àñòíèê:”
á) â ò. 1 â íà÷àëîòî ñå äîáàâÿ “êîéòî”;
â) òî÷êà 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“2. çà êîãîòî ñà íàëèöå îáñòîÿòåëñòâà ïî ÷ë. 47, àë. 1 è ïîñî÷åíèòå â îáÿâëåíèåòî îáñòîÿòåëñòâà ïî ÷ë. 47, àë. 2;”
ã) â ò. 3 â íà÷àëîòî ñå äîáàâÿ “êîéòî”, à äóìèòå “å íåïúëíà èëè” ñå çàëè÷àâàò;
ä) â ò. 4 â íà÷àëîòî ñå äîáàâÿ “êîéòî”.
2. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Êîìèñèÿòà íå ìîæå äà ïðåäëîæè çà îòñòðàíÿâàíå ó÷àñòíèê, êîãàòî â äúðæàâàòà ÷ëåíêà, â êîÿòî å óñòàíîâåí, òîé èìà ïðàâî äà ïðåäîñòàâÿ ñúîòâåòíàòà óñëóãà, íåçàâèñèìî îò ñòàòóòà èëè ïðàâíîîðãàíèçàöèîííàòà ìó ôîðìà.”
3. Â àë. 3 äóìàòà “Êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿ ñ “Ó÷àñòíèöèòå”, à ñëåä äóìèòå “÷ë. 47” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “àë. 1 è ïîñî÷åíèòå â îáÿâëåíèåòî îáñòîÿòåëñòâà ïî ÷ë. 47, àë. 2”.
4. Ñúçäàâà ñå àë. 4:
“(4) Êîìèñèÿòà íå ìîæå äà ïðåäëîæè çà îòñòðàíÿâàíå ó÷àñòíèê, êîéòî íå å ïîäïèñàë ïðåäëîæåíî îò âúçëîæèòåëÿ àðáèòðàæíî ñïîðàçóìåíèå.”
§ 71. Â ÷ë. 70 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìàòà “êàíäèäàò” ñå çàìåíÿ ñ  “ó÷àñòíèê”.
2. Â àë. 2:
à) äóìàòà “ôàêòîðè” ñå çàìåíÿ ñ “îáñòîÿòåëñòâà”;
á) â ò. 3 äóìàòà “êàíäèäàòà” ñå çàìåíÿ ñ “ó÷àñòíèêà”;
â) ñúçäàâà ñå ò. 5:
“5. ïîëó÷àâàíå íà äúðæàâíà ïîìîù.”
3. Àëèíåÿ 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Êîãàòî ó÷àñòíèêúò íå ïðåäñòàâè â ñðîê ïèñìåíàòà îáîñíîâêà èëè êîìèñèÿòà ïðåöåíè, ÷å ïîñî÷åíèòå îáñòîÿòåëñòâà íå ñà îáåêòèâíè, êîìèñèÿòà ïðåäëàãà ó÷àñòíèêà çà îòñòðàíÿâàíå îò ïðîöåäóðàòà.”
4. Ñúçäàâà ñå àë. 4:
“(4) Êîãàòî êîìèñèÿòà óñòàíîâè, ÷å îôåðòàòà íà ó÷àñòíèê å ñ íåîáè÷àéíî íèñêà öåíà ïîðàäè ïîëó÷åíà äúðæàâíà ïîìîù, ÷èåòî çàêîíîâî îñíîâàíèå å íåâúçìîæíî äà áúäå äîêàçàíî â îïðåäåëåíèÿ ñðîê, òÿ ìîæå äà ïðåäëîæè òàçè îôåðòà äà ñå îòõâúðëè.”
§ 72. Â ÷ë. 71 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 2 äóìèòå “íå å îãðàíè÷èë âúçìîæíîñòòà çà” ñå çàìåíÿò ñ “å äîïóñíàë”.
2. Â àë. 3 äóìàòà “êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿ ñ  “ó÷àñòíèöèòå”.
§ 73. Â ÷ë. 72, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Íàâñÿêúäå äóìàòà “êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿ ñ  “ó÷àñòíèöèòå”.
2. Â ò. 2 äóìàòà “îòñòðàíåíè” ñå çàìåíÿ ñ “ïðåäëîæåíè çà îòñòðàíÿâàíå”.
§ 74. Â ÷ë. 73 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Âúçëîæèòåëÿò â ñðîê 5 ðàáîòíè äíè ñëåä ïðèêëþ÷âàíå ðàáîòàòà íà êîìèñèÿòà èçäàâà ìîòèâèðàíî ðåøåíèå, ñ êîåòî îáÿâÿâà êëàñèðàíåòî íà ó÷àñòíèöèòå è ó÷àñòíèêà, îïðåäåëåí çà èçïúëíèòåë.”
2. Â àë. 2 äóìàòà “êàíäèäàòè” ñå çàìåíÿ ñ “ó÷àñòíèöè”.
3. Â àë. 3:
à) äóìàòà “êàíäèäàòèòå” ñå çàìåíÿ ñ  “ó÷àñòíèöèòå”;
á) ñúçäàâà ñå èçðå÷åíèå âòîðî: 
“Âúçëîæèòåëÿò óâåäîìÿâà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ â ñëó÷àé íà îòõâúðëåíà îôåðòà ïî ÷ë. 70, àë. 4.”
4. Àëèíåÿ 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(4) Ïðè ïèñìåíî èñêàíå îò ó÷àñòíèê âúçëîæèòåëÿò å äëúæåí â 
3-äíåâåí ñðîê îò ïîëó÷àâàíåòî äà ìó îñèãóðè äîñòúï äî ïðîòîêîëà. Âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà îòêàæå äîñòúï äî èíôîðìàöèÿ, ñúäúðæàùà ñå â ïðîòîêîëà, êîãàòî ïðåäîñòàâÿíåòî é ïðîòèâîðå÷è íà íîðìàòèâåí àêò èëè ïðåäîòâðàòÿâà, îãðàíè÷àâà èëè íàðóøàâà êîíêóðåíöèÿòà.”
§ 75. Â ÷ë. 74 äóìèòå “êàíäèäàò” è “êàíäèäàòà” ñå çàìåíÿò ñúîòâåòíî ñ  “ó÷àñòíèê” è “ó÷àñòíèêà”.
§ 76. Â ÷ë. 75 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1 è ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Â îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, âúçëàãàíà ÷ðåç îãðàíè÷åíà ïðîöåäóðà, âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà îãðàíè÷è áðîÿ íà êàíäèäàòèòå, êîèòî âúçíàìåðÿâà äà ïîêàíè äà ïðåäñòàâÿò îôåðòè, êàòî òîçè áðîé íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëêî îò 5. Âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà ïîñî÷è è ìàêñèìàëíèÿ áðîé êàíäèäàòè. Áðîÿò íà ïîêàíåíèòå êàíäèäàòè òðÿáâà äà å äîñòàòú÷åí, çà äà ñå ãàðàíòèðà ñâîáîäíà è ëîÿëíà  êîíêóðåíöèÿ.”
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Âúçëîæèòåëÿò ïîñî÷âà â îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà îáåêòèâíè è íåäèñêðèìèíàöèîííè êðèòåðèè èëè ïðàâèëà, êîèòî ùå ïðèëîæè ïðè ïîäáîðà íà êàíäèäàòèòå ïî àë. 1.”
§ 77. Â ÷ë. 76 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
“(2) Ñðîêúò ïî àë. 1 ìîæå äà ñå íàìàëè ñúñ 7 äíè, àêî îáÿâëåíèåòî å èçïðàòåíî è ïî åëåêòðîíåí ïúò, è ñ îùå 5 äíè, àêî îò äàòàòà íà îáíàðîäâàíå íà îáÿâëåíèåòî â åëåêòðîíåí âèä âúçëîæèòåëÿò ïðåäîñòàâè ïúëåí äîñòúï ïî åëåêòðîíåí ïúò äî äîêóìåíòàöèÿòà çà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðàòà è àêî â îáÿâëåíèåòî å ïîñî÷åí èíòåðíåò àäðåñ, íà êîéòî òÿ ìîæå äà áúäå íàìåðåíà.”
2. Äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 3 è ñå èçìåíÿ òàêà: 
“(3) Ïðè âúçíèêâàíå íà îáñòîÿòåëñòâà îò èçêëþ÷èòåëíà ñïåøíîñò, â ðåçóëòàò íà êîèòî å íåâúçìîæíî ñïàçâàíåòî íà ñðîêà ïî àë. 1, âúçëîæèòåëèòå ïî ÷ë. 7, ò. 1-4 ìîãàò  äà îïðåäåëÿò ñðîê çà ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëíèÿ ïîäáîð íå ïî-êðàòúê îò 15 äíè îò äàòàòà íà èçïðàùàíå íà îáÿâëåíèåòî èëè íå ïî-êðàòúê îò 10 äíè, êîãàòî îáÿâëåíèåòî å èçïðàòåíî ïî åëåêòðîíåí ïúò.”
3. Àëèíåÿ 4 ñå îòìåíÿ.
4. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4 è â íåÿ äóìèòå “àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 3”.
§ 78. Â ÷ë. 77 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 3:
à) â ò. 2 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “è íà ïîñî÷åíèòå â îáÿâëåíèåòî îáñòîÿòåëñòâà ïî ÷ë. 47, àë. 2”;
á) òî÷êà 3 ñå îòìåíÿ.
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 6 è 7:
“(6) Ïðè îïðåäåëÿíå íà ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå âúçëîæèòåëÿò òðÿáâà äà ñå ñúîáðàçè ñúñ ñëîæíîñòòà íà ïîðú÷êàòà è ñ âðåìåòî, íåîáõîäèìî çà èçãîòâÿíå íà çàÿâëåíèÿòà.
(7) Âúçëîæèòåëÿò  ìîæå äà óäúëæè ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñòèå ñ íå ïîâå÷å îò 30 äíè, êîãàòî â îïðåäåëåíèÿ ñðîê íÿìà ïîñòúïèëè çàÿâëåíèÿ.”
§ 79. Â ÷ë. 78 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “÷ë. 57, àë. 1, 3 è 4” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 57, àë. 1, 3, 4 è 5” è ñëåä òÿõ ñå äîáàâÿ “èëè ïî ôàêñ, èëè ñå çàÿâÿâà ïî òåëåôîíà”.
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
“(2) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.”
3. Ñúçäàâàò ñå àë. 3 è 4:
“(3) Êîãàòî çàÿâëåíèåòî çà ó÷àñòèå å èçïðàòåíî ïî ôàêñ, âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà çàäúëæè êàíäèäàòà äà ãî ïîòâúðäè ñ ïèñìî, èçïðàòåíî ñ îáðàòíà ðàçïèñêà èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò. Òîâà èçèñêâàíå, êàêòî è ñðîêúò çà ïîëó÷àâàíå íà ïèñìåíîòî ïîòâúðæäåíèå òðÿáâà äà áúäàò ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà. 
(4) Óñëîâèÿòà è ðåäúò íà ïîëó÷àâàíå è ñúõðàíÿâàíå íà çàÿâëåíèÿòà, èçïðàòåíè ïî åëåêòðîíåí ïúò èëè ïî ôàêñ, ñå óðåæäàò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.”
4. Äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 5.
§ 80. Â ÷ë. 79 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “ãëàâà òðåòà, ðàçäåë V” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 34-36”.
2. Â àë. 2 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
”Êàíäèäàòèòå èëè òåõíè óïúëíîìîùåíè ïðåäñòàâèòåëè ìîãàò äà ïðèñúñòâàò ïðè îòâàðÿíå íà çàÿâëåíèÿòà.”
3. Ñúçäàâàò ñå íîâè àë. 3 è 4: 
“(3) Â ñëó÷àé ÷å âúçëîæèòåëÿò íå å âêëþ÷èë â îáÿâëåíèåòî îãðàíè÷åíèå íà áðîÿ íà êàíäèäàòèòå, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ïîäàäàò îôåðòè, òîé å äëúæåí äà ïîêàíè âñè÷êè êàíäèäàòè, êîèòî îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è íà ìèíèìàëíèòå èçèñêâàíèÿ çà òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè.
(4) Â ñëó÷àé ÷å âúçëîæèòåëÿò å âêëþ÷èë â îáÿâëåíèåòî îãðàíè÷åíèå íà áðîÿ íà êàíäèäàòèòå, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ïîäàäàò îôåðòè, òîé å äëúæåí äà ïîêàíè òàêúâ áðîé êàíäèäàòè, êîéòî íàé-ìàëêîòî äà áúäå ðàâåí íà ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíèÿ ìèíèìóì.”
4. Àëèíåÿ 5 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(5) Êîãàòî â ñëó÷àèòå ïî àë. 4 áðîÿò íà êàíäèäàòèòå, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà, ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà îãðàíè÷åíà ïðîöåäóðà, íàäâèøàâà îáÿâåíèÿ ìàêñèìàëåí áðîé íà ëèöàòà, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ïðåäñòàâÿò îôåðòè, êîìèñèÿòà èçâúðøâà ïîäáîð âúç îñíîâà íà ïîñî÷åíèòå  â îáÿâëåíèåòî îáåêòèâíè è íåäèñêðèìèíàöèîííè êðèòåðèè.”
5. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 6:
“(6) Êîãàòî áðîÿò íà êàíäèäàòèòå, îòãîâàðÿùè íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è íà ìèíèìàëíèòå èçèñêâàíèÿ çà òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè, å ïîä ïîñî÷åíèÿ â îáÿâëåíèåòî ìèíèìóì, âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà ïðîäúëæè ïðîöåäóðàòà, êàòî ïîêàíè âñè÷êè êàíäèäàòè, êîèòî îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è ïðèòåæàâàò íåîáõîäèìèòå òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè. Â òîçè ñëó÷àé âúçëîæèòåëÿò íå ìîæå äà ïîêàíè äà ïîäàäàò îôåðòè äðóãè ëèöà, êîèòî íå ñà çàÿâèëè ó÷àñòèå, èëè êàíäèäàòè, êîèòî íå ïðèòåæàâàò íåîáõîäèìèòå òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè.“
6. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 7 è ñå èçìåíÿ òàêà:
“(7) Êîìèñèÿòà ñúñòàâÿ ïðîòîêîë çà ðåçóëòàòèòå îò ïîäáîðà ïî àë. 2, êîéòî ñúäúðæà:
1. ñúñòàâ íà êîìèñèÿòà è ñïèñúê íà êîíñóëòàíòèòå;
2. ñïèñúê íà êàíäèäàòèòå, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà îáÿâåíèòå îò âúçëîæèòåëÿ èçèñêâàíèÿ, êàêòî è ìîòèâèòå çà òîâà;
3. ñïèñúê íà êàíäèäàòèòå, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 2 è ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ïðåäñòàâÿò îôåðòè, à êîãàòî áðîÿò èì  íàäâèøàâà ïîñî÷åíèÿ â îáÿâëåíèåòî áðîé íà êàíäèäàòèòå, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ïðåäñòàâÿò îôåðòè - èçáðàíèòå êàíäèäàòè âúç îñíîâà íà ïîñî÷åíèòå â îáÿâëåíèåòî îáåêòèâíè è íåäèñêðèìèíàöèîííè êðèòåðèè;
4. äàòà íà ñúñòàâÿíå íà ïðîòîêîëà.”
7. Äîñåãàøíàòà àë. 4 ñòàâà àë. 8 è â íåÿ äóìèòå “7-äíåâåí ñðîê” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñðîê 5 ðàáîòíè äíè”, à äóìàòà ”ïðè÷èíèòå” ñå çàìåíÿ ñ “ìîòèâèòå”.
8. Äîñåãàøíàòà àë. 6 ñòàâà àë. 9 è ñå èçìåíÿ òàêà:
“(9) Â 3–äíåâåí ñðîê îò âçåìàíå íà ðåøåíèåòî ïî àë. 8 âúçëîæèòåëÿò ãî èçïðàùà äî àãåíöèÿòà è äî íåäîïóñíàòèòå êàíäèäàòè, à íà âñè÷êè îïðåäåëåíè êàíäèäàòè èçïðàùà åäíîâðåìåííî ïèñìåíà ïîêàíà çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè.”
§ 81. Â ÷ë. 80 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äóìàòà ”ïîäàâàíå” ñå çàìåíÿ ñ “ïðåäñòàâÿíå”.
2. Òî÷êà 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“2. íîìåð è äàòà íà îáíàðîäâàíå íà îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà;”.
3. Ñúçäàâàò ñå ò. 3 è 4:
“3. êîïèå îò ñïåöèôèêàöèèòå è âñè÷êè äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè, àêî òå íå ñå ñúäúðæàò â äîêóìåíòàöèÿòà çà ó÷àñòèå, èëè åëåêòðîíåí àäðåñ çà äîñòúï äî ñïåöèôèêàöèèòå è äîïúëíèòåëíèòå äîêóìåíòè, êîãàòî òå ñà ïðåäîñòàâåíè ïî åëåêòðîíåí ïúò;
4. ïîêàçàòåëèòå, îòíîñèòåëíàòà èì òåæåñò è ìåòîäèêàòà çà îïðåäåëÿíå íà êîìïëåêñíàòà îöåíêà íà îôåðòàòà èëè ïîêàçàòåëèòå, ïîäðåäåíè ïî âàæíîñò â íèçõîäÿù ðåä, àêî íå ñà ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà.”
§ 82. Â ÷ë. 81 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìàòà “ïðåäñòàâÿíå” ñå çàìåíÿ ñ “ïîëó÷àâàíå”.
2. Â àë. 2 äóìèòå “íå ïî-ðàíî” ñå çàìåíÿò ñ “ìåæäó”, à äóìèòå “íå ïî-êúñíî îò” ñå çàëè÷àâàò.
3. Â àë. 3 äóìèòå “àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 3” è äóìàòà “ïðåäñòàâÿíå” ñå çàìåíÿ ñ “ïîëó÷àâàíå”.
4. Â àë. 4 äóìèòå “àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 3” è äóìàòà ”ïîäàâàíå” ñå çàìåíÿ ñ “ïîëó÷àâàíå”.
5. Àëèíåÿ 5 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(5) Ïðè îïðåäåëÿíå íà ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå âúçëîæèòåëÿò òðÿáâà äà ñå ñúîáðàçè ñúñ ñëîæíîñòòà íà ïîðú÷êàòà è ñ âðåìåòî, íåîáõîäèìî çà èçãîòâÿíå íà îôåðòèòå.”
6. Ñúçäàâà ñå àë. 6:
“(6) Âúçëîæèòåëÿò òðÿáâà äà óäúëæè ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòèòå ñ íå ïîâå÷å îò 30 äíè ïðè íåîáõîäèìîñò îò: 
1. ðàçãëåæäàíå íà ìÿñòî íà äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè;
2. ïîñåùåíèå íà ìÿñòîòî íà èçïúëíåíèå.”
§ 83. Â ÷ë. 82, àë. 2 äóìàòà “Êàíäèäàòúò” ñå çàìåíÿ ñ “Ó÷àñòíèêúò”.
§ 84. ×ëåí 83 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 83. (1) Ðàçãëåæäàíåòî, îöåíêàòà è êëàñèðàíåòî íà îôåðòèòå ñå èçâúðøâà ïî ðåäà íà ÷ë. 68–72.
(2) Îïðåäåëÿíåòî íà èçïúëíèòåë íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà è ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà ÷ë. 73 è 74.”
§ 85. Ñúçäàâà ñå ãëàâà øåñòà “à”: 
“Глава шеста “а”
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ
Чл. 83а. (1) Възложителят може да възложи  обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на открита или ограничена процедура. 
(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:
1. техническите спецификации по чл. 30,  и/или
2. финансовата или правната рамка на  поръчката.
(3) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата за участие.
(4) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите само по критерия икономически най-изгодна оферта. 
(5) Възложителят определя потребностите и изискванията си в обявлението за обществена поръчка и/или в описателен документ. 
Чл. 83б. (1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до “Държавен вестник” за обнародване на електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в състезателния диалог.
(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път. 
(3) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.
Чл. 83в. (1) Възложителят може да посочи в обявлението минималния и максималния брой кандидати, които възнамерява да покани да участват в състезателен диалог, като минималният брой не може да бъде по-малко от 3. 
(2)  Възложителят може да предвиди състезателният диалог да се извърши на последователни етапи, за да намали броя на предложенията, които да се обсъдят при диалога, като приложи критериите, посочени в обявлението или в описателния документ. 
(3) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани кандидата или кандидатите, които притежават необходимите възможности. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна  конкуренция.
Чл. 83г. (1) Предварителният подбор на кандидатите, подали заявление, се извършва по реда на чл. 79, ал. 1-6.
(2) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;
3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията и ще бъдат поканени да участват в диалог;
4. дата на съставяне на протокола.
(3) В срок 5 работни дни от датата на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.
(4) В 3–дневен срок от приключване на предварителния подбор възложителят изпраща едновременно писмени покани на избраните кандидати за участие в диалог, а  до агенцията и до недопуснатите кандидати - решението си по ал. 3.
Чл. 83д. Поканата за участие в диалог съдържа най-малко:
1. номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка; 
2. копие от описателния документ и всички допълнителни документи или електронен адрес за достъп до тях, когато те са предоставени по електронен път; 
3. дата и място за провеждане на диалога; 
4. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата или показателите, подредени по важност в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
Чл. 83е. (1) Комисията, извършила предварителния подбор, провежда диалог с одобрените кандидати с цел да определи параметрите на поръчката, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на възложителя.
(2) По време на диалога могат да се обсъждат всички аспекти на поръчката.
(3) На всички кандидати, участващи в диалога, се гарантира  равнопоставеност, като им се предоставя еднаква информация. 
(4) Комисията няма право да предоставя предложенията или друга поверителна информация, получена от кандидат, участващ в диалога, на другите кандидати, без неговото съгласие.
(5) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.
(6) След приключване на диалога с всички кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който предлага кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти.
Чл. 83ж. (1) В срок 5 работни дни от представяне доклада на комисията възложителят обявява с решение диалога за приключен и определя кандидатите, които ще покани да представят оферти. 
(2) В 3-дневен срок от вземане на решението по ал. 1 възложителят го изпраща едновременно до агенцията и до всички кандидати, участвали в диалога, а до определените кандидати изпраща писмена покана за представане на оферти.
(3) В поканата по ал. 2 възложителят посочва краен срок за получаване на офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени.
(4) Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и да съдържа всички направени предложения за изпълнение на поръчката.
(5) По искане на комисията офертите могат да бъдат променяни, допълвани и уточнявани. Тези промени, допълнения и уточнения не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, ако това ще доведе до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.
(6) Комисията оценява получените оферти на базата на критериите, определени в обявлението или в описателния документ, и избира икономически най-изгодната оферта.
(7) Комисията може да поиска от участника, представил икономически най-изгодната оферта, да поясни някои аспекти от офертата или да потвърди задълженията си по нея, при условие че това не води до промяна в основните аспекти на офертата или на поканата за представяне на оферта, както и до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите. 
Чл. 83з. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74.”
§ 86. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата “процедура” се добавя “или състезателния диалог”, думите “е прекратена” се заменят със “са прекратени”, а думите “или 3” се заличават.
2. В т. 2 след думите “естеството на” се добавя “доставката” и се поставя запетая.
§ 87. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път, и с още 5 дни, ако от датата на обнародване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1-4 могат да определят срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
4. Създават се ал. 5-8:
“(5) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да бъде по-малко от 3. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция. 
(6) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 5. 
(7) В обявлението или в документацията за обществената поръчка възложителят може да предвиди договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ етап броят на разглежданите оферти се намалява с цел постигане на възможно най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания. 
(8) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.”
§ 88. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “чл. 57, ал. 1, 3 и 4 ”се заменят с “чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5” и след тях се добавя “или по факс или се заявява по телефона”.
2. Създават се ал. 3 и 4:
“(3) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления. 
(4) Êîãàòî çàÿâëåíèåòî çà ó÷àñòèå å èçïðàòåíî ïî ôàêñ, âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà çàäúëæè êàíäèäàòà äà ãî ïîòâúðäè ñ ïèñìî, èçïðàòåíî ñ îáðàòíà ðàçïèñêà èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò. Òîâà èçèñêâàíå, êàêòî è ñðîêúò çà ïîëó÷àâàíå íà ïèñìåíîòî ïîòâúðæäåíèå òðÿáâà äà áúäàò ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà.”
§ 89. Â ÷ë. 88 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “ãëàâà òðåòà, ðàçäåë V” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 34-36”.
2. Â àë. 2 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
”Êàíäèäàòèòå èëè òåõíè óïúëíîìîùåíè ïðåäñòàâèòåëè ìîãàò äà ïðèñúñòâàò ïðè îòâàðÿíå íà çàÿâëåíèÿòà.”
3. Ñúçäàâàò ñå íîâè àë. 3 è  4: 
“(3) Â ñëó÷àé ÷å âúçëîæèòåëÿò íå å âêëþ÷èë â îáÿâëåíèåòî îãðàíè÷åíèå íà áðîÿ íà êàíäèäàòèòå, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ó÷àñòâàò â äîãîâàðÿíåòî, òîé å äëúæåí äà ïîêàíè âñè÷êè êàíäèäàòè, êîèòî îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è íà ìèíèìàëíèòå èçèñêâàíèÿ çà òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè.
(4) Â ñëó÷àé ÷å âúçëîæèòåëÿò å âêëþ÷èë â îáÿâëåíèåòî îãðàíè÷åíèå íà áðîÿ íà êàíäèäàòèòå, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ó÷àñòâàò â äîãîâàðÿíåòî, òîé å äëúæåí äà ïîêàíè òàêúâ áðîé êàíäèäàòè, êîéòî íàé-ìàëêîòî äà áúäå ðàâåí íà ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíèÿ ìèíèìóì.”
4. Àëèíåÿ 5 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(5) Êîãàòî â ñëó÷àèòå ïî àë. 4 áðîÿò íà êàíäèäàòèòå, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà, ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå, íàäâèøàâà îáÿâåíèÿ ìàêñèìàëåí áðîé íà ëèöàòà, êîèòî ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ó÷àñòâàò â äîãîâàðÿíåòî, êîìèñèÿòà èçâúðøâà ïîäáîð âúç îñíîâà ïîñî÷åíèòå â îáÿâëåíèåòî îáåêòèâíè è íåäèñêðè-ìèíàöèîííè êðèòåðèè.”
5. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 6:
“(6) Êîãàòî áðîÿò íà êàíäèäàòèòå, îòãîâàðÿùè íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è íà ìèíèìàëíèòå èçèñêâàíèÿ çà òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè, å ïîä ïîñî÷åíèÿ â îáÿâëåíèåòî ìèíèìóì, âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà ïðîäúëæè ïðîöåäóðàòà, êàòî ïîêàíè âñè÷êè êàíäèäàòè, êîèòî îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è ïðèòåæàâàò íåîáõîäèìèòå òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè. Â òîçè ñëó÷àé âúçëîæèòåëÿò íå ìîæå äà ïîêàíè äà ó÷àñòâàò â äîãîâàðÿíåòî äðóãè ëèöà, êîèòî íå ñà çàÿâèëè ó÷àñòèå, èëè êàíäèäàòè, êîèòî íå ïðèòåæàâàò íåîáõîäèìèòå òåõíè÷åñêè âúçìîæíîñòè.”
6. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 7 è ñå èçìåíÿ òàêà:
“(7) Êîìèñèÿòà ñúñòàâÿ ïðîòîêîë çà ðåçóëòàòèòå îò ïîäáîðà ïî àë. 2, êîéòî ñúäúðæà:
1. ñúñòàâ íà êîìèñèÿòà è ñïèñúê íà êîíñóëòàíòèòå;
2. ñïèñúê íà êàíäèäàòèòå, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà îáÿâåíèòå îò âúçëîæèòåëÿ èçèñêâàíèÿ, êàêòî è ìîòèâèòå çà òîâà;
3. ñïèñúê íà êàíäèäàòèòå, êîèòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 2 è ùå áúäàò ïîêàíåíè äà ó÷àñòâàò â äîãîâàðÿíåòî, à êîãàòî áðîÿò íà êàíäèäàòèòå å ïî-ãîëÿì îò òðèìà - èçáðàíèòå êàíäèäàòè âúç îñíîâà íà ïîñî÷åíèòå â îáÿâëåíèåòî îáåêòèâíè è íåäèñêðèìèíàöèîííè êðèòåðèè; 
4. äàòàòà íà ñúñòàâÿíå íà ïðîòîêîëà.”
7. Äîñåãàøíàòà àë. 4 ñòàâà àë. 8 è â íåÿ äóìèòå “7-äíåâåí ñðîê” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñðîê 5 ðàáîòíè äíè”, äóìèòå “àë. 3” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 7”, à äóìàòà “ïðè÷èíèòå” ñå çàìåíÿ ñ “ìîòèâèòå”.
8. Äîñåãàøíàòà àë. 6 ñòàâà àë. 9 è ñå èçìåíÿ òàêà:
“(9) Â 3-äíåâåí ñðîê îò âçåìàíå íà ðåøåíèåòî ïî àë. 8 âúçëîæèòåëÿò ãî èçïðàùà äî àãåíöèÿòà è äî íåäîïóñíàòèòå êàíäèäàòè, à íà âñè÷êè îïðåäåëåíè êàíäèäàòè èçïðàùà åäíîâðåìåííî ïèñìåíè ïîêàíè çà ó÷àñòèå â äîãîâàðÿíåòî.”
§ 90. Â ÷ë. 89 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) òî÷êè 3 è 4 ñå èçìåíÿò òàêà:
“3. êðàåí ñðîê çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòàòà, êîéòî íå ìîæå äà áúäå ïî-êðàòúê îò 10 äíè îò èçïðàùàíå íà ïîêàíàòà;
4. àäðåñà, íà êîéòî òðÿáâà äà áúäå èçïðàòåíà îôåðòàòà.”
á) ñúçäàâàò ñå ò. 5 è 6:
“5. íîìåð è äàòà íà îáíàðîäâàíå íà îáÿâëåíèåòî çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà; 
6. êîïèå îò ñïåöèôèêàöèèòå è âñè÷êè äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè, àêî òå íå ñå ñúäúðæàò â äîêóìåíòàöèÿòà çà ó÷àñòèå, èëè åëåêòðîíåí àäðåñ çà äîñòúï äî ñïåöèôèêàöèèòå è äîïúëíèòåëíèòå äîêóìåíòè, êîãàòî òå ñà ïðåäîñòàâåíè ïî åëåêòðîíåí ïúò.”
2. Â àë. 5 äóìèòå “ãëàâà ïåòà, ðàçäåë III” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 73 è 74”.
§ 91. Â ÷ë. 90 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à)  òî÷êè 1 è 2  ñå èçìåíÿò òàêà:
“1. îòêðèòàòà èëè îãðàíè÷åíàòà ïðîöåäóðà å ïðåêðàòåíà ïî ÷ë. 39, àë. 1, ò. 1 è ïúðâîíà÷àëíî îáÿâåíèòå óñëîâèÿ íå ñà ñúùåñòâåíî ïðîìåíåíè; 
2. â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 39, àë. 1, ò. 3 ïîêàíÿò çà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðàòà ñàìî êàíäèäàòèòå, êîèòî ñà ïðåäñòàâèëè îôåðòè è îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà, ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà îòêðèòàòà èëè îãðàíè÷åíàòà ïðîöåäóðà èëè ñúñòåçàòåëíèÿ äèàëîã;”
á) òî÷êà 10 ñå îòìåíÿ;
â) ñúçäàâà ñå ò. 12:
“12. çà êðàòúê ïåðèîä âúçíèêíàò áëàãîïðèÿòíè óñëîâèÿ çà äîñòàâêà íà ñòîêè íà öåíè ïî-íèñêè îò ïàçàðíèòå, ïîñòèãíàòè íà òúðã çà ðàçïðîäàæáà íà èìóùåñòâîòî íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà, îáÿâåíè â ëèêâèäàöèÿ èëè â íåñúñòîÿòåëíîñò.”
2. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 6 è 9 äîãîâîðúò çà äîïúëíèòåëíà ïîðú÷êà íå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 3 ãîäèíè.”
§ 92. Â ÷ë. 91 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå “è äîêóìåíòàöèÿòà” ñå çàëè÷àâàò.
2. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Â ïîêàíàòà çà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå áåç îáÿâëåíèå âúçëîæèòåëÿò îïðåäåëÿ îáåêòà íà ïîðú÷êàòà, êàêòî è èçèñêâàíèÿ çà èçïúëíåíèåòî é. Â ïîêàíàòà ìîãàò äà ñå âêëþ÷âàò è èçèñêâàíèÿ çà èêîíîìè÷åñêîòî è ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå ïî ÷ë. 50 è çà òåõíè÷åñêèòå âúçìîæíîñòè è/èëè êâàëèôèêàöèÿ íà êàíäèäàòà ïî ÷ë. 51.”
§ 93. Â ÷ë. 92 äóìèòå “÷ë. 90, ò. 11” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 90, àë. 1, ò. 11 è 12.”
§ 94. Â ÷ë. 93 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë.1 äóìèòå “ãëàâà òðåòà, ðàçäåë V” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 34-36”. 
2. Àëèíåÿ 2 ñå îòìåíÿ.
3. Â àë.3 äóìèòå “ïîêàíàòà è äîêóìåíòàöèÿòà çà ïîðú÷êàòà” ñå çàìåíÿò ñ “ïîêàíàòà çà ó÷àñòèå.”
4. Â àë. 4 â íà÷àëîòî ñå äîáàâÿ ”Êîãàòî âúçëîæèòåëÿò å ïîêàíèë ïîâå÷å îò åäèí êàíäèäàò” è ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ, à äóìàòà “êàíäèäàò” ñå çàìåíÿ ñ “îò òÿõ”.
5. Â àë. 6 äóìèòå “ãëàâà ïåòà, ðàçäåë III” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 73 è 74”.
6. Â àë. 7 äóìèòå “íà ÷ë. 90, ò. 11” ñå çàìåíÿò ñ “ïî ÷ë. 90, àë. 1, ò. 11”, à äóìèòå “àë. 2-6” ñå çàìåíÿò ñ “àë. 1-6”.
7. Ñúçäàâà ñå àë. 8:
“(8) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 90, àë. 1, ò. 12 ðàçïîðåäáèòå íà àë. 1-6 íå ñå ïðèëàãàò è äîãîâîðúò ñå ñêëþ÷âà ïî ðåäà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí.”
§ 95. Ñúçäàâà ñå ãëàâà ñåäìà “à”:
“Ãëàâà ñåäìà “à”:
Ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå
×ë. 93à. (1) Ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå å ñïîðàçóìåíèåòî, ñêëþ÷åíî ìåæäó åäèí èëè ïîâå÷å âúçëîæèòåëè è åäèí èëè ïîâå÷å èçïúëíèòåëè íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè, ÷èÿòî öåë å äà ñå îïðåäåëÿò ïðåäâàðèòåëíî óñëîâèÿòà íà äîãîâîðèòå, êîèòî ñòðàíèòå âúçíàìåðÿâàò äà ñêëþ÷àò çà îïðåäåëåí ïåðèîä íå ïî-äúëúã îò 4 ãîäèíè, âêëþ÷èòåëíî îòíîñíî öåíèòå, è ïðè âúçìîæíîñò - ïðåäâèäåíèòå êîëè÷åñòâà. Ïî èçêëþ÷åíèå ñðîêúò íà ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå ìîæå äà áúäå ïî-äúëúã îò 4 ãîäèíè, êàòî âúçëîæèòåëÿò ïîñî÷âà  ìîòèâèòå â îáÿâëåíèåòî.
(2) Êîãàòî âúçëîæèòåëÿò ñêëþ÷âà ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå ñ íÿêîëêî ëèöà, òåõíèÿò áðîé íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëúê îò òðèìà, ïðè óñëîâèå ÷å å íàëèöå äîñòàòú÷åí áðîé ïîòåíöèàëíè èçïúëíèòåëè, êîèòî îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð, è/èëè äîñòàòú÷åí áðîé îôåðòè, êîèòî îòãîâàðÿò íà ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíèòå óñëîâèÿ íà âúçëîæèòåëÿ. 
(3) Âúçëîæèòåëèòå ìîãàò äà ñêëþ÷âàò ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè âúç îñíîâà íà âñÿêà ïðîâåäåíà ïðîöåäóðà ñ èçêëþ÷åíèå íà ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå áåç îáÿâëåíèå. Ïðè ñêëþ÷âàíå íà ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå ñå ïðèëàãàò êðèòåðèèòå ïî ÷ë. 37.
(4) Êîãàòî ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå íå å ñêëþ÷åíî ïî ðåäà íà òîçè çàêîí, âúçëîæèòåëèòå íå ìîãàò äà ãî èçïîëçâàò â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 103, àë. 2, 
ò. 10. 
(5) Â ñëó÷àèòå íà ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð âúç îñíîâà íà ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå ñòðàíèòå íÿìàò ïðàâî äà ïðîìåíÿò ñúùåñòâåíî óñëîâèÿòà, îïðåäåëåíè â ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå.
(6) Ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå íå ìîæå äà áúäå ñêëþ÷âàíî èëè ïðèëàãàíî, àêî ïðåäîòâðàòÿâà, îãðàíè÷àâà èëè íàðóøàâà êîíêóðåíöèÿòà.
×ë. 93á. Êîãàòî â ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå ñà îïðåäåëåíè âñè÷êè óñëîâèÿ, âúçëîæèòåëÿò ñêëþ÷âà äîãîâîð çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, êàòî ïðèëàãà òåçè óñëîâèÿ. 
×ë. 93â. (1) Êîãàòî ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå å ñêëþ÷åíî ñ åäíî ëèöå è â íåãî íå ñà îïðåäåëåíè âñè÷êè óñëîâèÿ, âúçëîæèòåëÿò ïèñìåíî èçèñêâà îò òîâà ëèöå äà äîïúëíè ñâîÿòà îôåðòà.

(2) Êîãàòî ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå å ñêëþ÷åíî ñ ïîâå÷å îò åäíî ëèöå è â íåãî íå ñà îïðåäåëåíè âñè÷êè óñëîâèÿ, âúçëîæèòåëÿò:
1. îòïðàâÿ ïèñìåíà ïîêàíà äî âñè÷êè ñòðàíè ïî ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå çà âñåêè äîãîâîð, êîéòî ïðåäñòîè äà áúäå ñêëþ÷åí;
2. îïðåäåëÿ ïîäõîäÿù ñðîê çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè, êàòî âçåìå ïðåäâèä ïðåäìåòà è âðåìåòî, íåîáõîäèìî çà èçïðàùàíå íà îôåðòèòå;
3. ïàçè â òàéíà ñúäúðæàíèåòî íà ïðåäñòàâåíèòå â ïèñìåí âèä îôåðòè äî èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòè;
4. îïðåäåëÿ çà èçïúëíèòåë íà ñúîòâåòíèÿ äîãîâîð ó÷àñòíèêà, ïðåäëîæèë íàé-äîáðàòà îôåðòà ñúãëàñíî êðèòåðèèòå, âêëþ÷åíè â ðàìêîâîòî ñïîðàçóìåíèå.
×ë. 93ã. Âúçëîæèòåëÿò îïðåäåëÿ èçïúëíèòåë ïî ðåäà íà ÷ë. 73 è ñêëþ÷âà äîãîâîð ïî ðåäà íà ÷ë. 74.“
§ 96. Ñúçäàâà ñå ãëàâà ñåäìà “á”:
“Ãëàâà ñåäìà “á”
Äèíàìè÷íè ñèñòåìè çà äîñòàâêè
×ë. 93ä. (1) Äèíàìè÷íà ñèñòåìà çà äîñòàâêè å èçöÿëî åëåêòðîíåí ïðîöåñ çà îñúùåñòâÿâàíå íà îáè÷àéíè äîñòàâêè, ÷èèòî ïàçàðíè õàðàêòåðèñòèêè îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà âúçëîæèòåëÿ. Ñèñòåìèòå äåéñòâàò çà ïåðèîä íå ïî-äúëúã îò 4 ãîäèíè è ñà îòâîðåíè ïðåç ñðîêà ñè íà äåéñòâèå çà âñåêè êàíäèäàò, êîéòî îòãîâàðÿ íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð è å ïðåäñòàâèë ïðåäâàðèòåëíà îôåðòà, êîÿòî îòãîâàðÿ íà ñïåöèôèêàöèèòå. Ñðîêúò íà äåéñòâèå íà ñèñòåìàòà ìîæå äà áúäå óäúëæåí â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè, êàòî óäúëæàâàíåòî ñå ìîòèâèðà. 
(2) Äèíàìè÷íà ñèñòåìà çà äîñòàâêè ñå ñúçäàâà ÷ðåç îòêðèòà ïðîöåäóðà. 
(3) Â ñèñòåìàòà ñå âêëþ÷âàò âñè÷êè êàíäèäàòè, êîèòî:
1. îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå çà ïîäáîð;
2. ñà ïðåäñòàâèëè ïðåäâàðèòåëíà îôåðòà, êîÿòî îòãîâàðÿ íà ñïåöèôèêàöèèòå, îïðåäåëåíè îò âúçëîæèòåëÿ;
3. ñà ïðåäñòàâèëè âñè÷êè äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè, îïðåäåëåíè îò âúçëîæèòåëÿ. 
(4) Ïðåäâàðèòåëíèòå îôåðòè ïî àë. 3, ò. 2 ìîãàò äà áúäàò ïðîìåíÿíè ïî âñÿêî âðåìå â ñðîêà íà äåéñòâèå íà ñèñòåìàòà ïî òàêúâ íà÷èí, ÷å äà îòãîâàðÿò íà ñïåöèôèêàöèèòå. 
(5) Ïðè ñúçäàâàíåòî íà ñèñòåìà ïî àë. 1 è âúçëàãàíåòî íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè ÷ðåç íåÿ âúçëîæèòåëèòå èçïîëçâàò åäèíñòâåíî åëåêòðîííè ñðåäñòâà.
×ë. 93å. (1) Ïðè ñúçäàâàíåòî íà äèíàìè÷íà ñèñòåìà çà äîñòàâêè âúçëîæèòåëèòå:
1. ïóáëèêóâàò îáÿâëåíèå çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, â êîåòî èçðè÷íî ñå îòáåëÿçâà ñúçäàâàíåòî íà ñèñòåìàòà; 
2. ïîñî÷âàò â òåõíè÷åñêèòå ñïåöèôèêàöèè îñâåí èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 30-33 è åñòåñòâîòî íà äîñòàâêèòå, ïðåäâèäåíè äà áúäàò îñúùåñòâåíè ÷ðåç òàçè ñèñòåìà, êàêòî è öÿëàòà íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ñèñòåìàòà, âèäà è òåõíè÷åñêèòå õàðàêòåðèñòèêè íà èçïîëçâàíèòå åëåêòðîííè ñðåäñòâà. 
(2) Îò ïóáëèêóâàíå íà îáÿâëåíèåòî çà ñúçäàâàíå äî èçòè÷àíåòî íà ñðîêà íà äåéñòâèå íà ñèñòåìàòà âúçëîæèòåëèòå ïðåäîñòàâÿò ÷ðåç åëåêòðîííèòå ñðåäñòâà ïúëåí, äèðåêòåí è íåîãðàíè÷åí äîñòúï äî òåõíè÷åñêèòå ñïåöèôèêàöèè, êàêòî è äî âñè÷êè äîïúëíèòåëíè äîêóìåíòè, êàòî â îáÿâëåíèåòî çàäúëæèòåëíî ñå ïîñî÷âà èíòåðíåò àäðåñ, íà êîéòî òå ñà äîñòúïíè.
×ë. 93 æ. (1) Ïðåäâàðèòåëíà îôåðòà çà ó÷àñòèå â äèíàìè÷íàòà ñèñòåìà çà äîñòàâêè ìîæå äà ñå ïîäàâà ïî âñÿêî âðåìå â ñðîêà íà äåéñòâèå íà ñèñòåìàòà. 
(2) Çà ðàçãëåæäàíå íà îôåðòèòå ïî àë. 1 âúçëîæèòåëÿò íàçíà÷àâà êîìèñèÿ ïî ðåäà íà ÷ë. 34 - 36.
(3) Êîìèñèÿòà ðàçãëåæäà âñÿêà ïîñòúïèëà ïðåäâàðèòåëíà îôåðòà è âúç îñíîâà íà îáÿâåíèòå êðèòåðèè è ïðàâèëà ïðåäëàãà íà âúçëîæèòåëÿ äà âêëþ÷è èëè äà îòêàæå âêëþ÷âàíåòî íà êàíäèäàòà â äèíàìè÷íàòà ñèñòåìà çà äîñòàâêè. 
(4) Âúçëîæèòåëÿò å äëúæåí äà âçåìå ðåøåíèå â 15-äíåâåí ñðîê îò ïîäàâàíå íà ïðåäâàðèòåëíàòà îôåðòà è äà óâåäîìè êàíäèäàòà çà âêëþ÷âàíåòî ìó â äèíàìè÷íàòà ñèñòåìà çà äîñòàâêè èëè çà îòêàçà äà áúäå âêëþ÷åí â 
3-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà ðåøåíèåòî. 
×ë. 93ç. (1) Çà âñåêè îòäåëåí äîãîâîð çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà äîñòàâêà âúçëîæèòåëÿò èçïðàùà ïîêàíè çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè. 
(2) Ïðåäè èçïðàùàíå íà ïîêàíàòà ïî àë. 1 âúçëîæèòåëÿò ïóáëèêóâà îïðîñòåíî îáÿâëåíèå çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, ñ êîåòî ïîêàíâà âñè÷êè çàèíòåðåñóâàíè ëèöà äà ïðåäñòàâÿò ïðåäâàðèòåëíè îôåðòè â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë. 93å, àë. 1, ò. 2 è îïðåäåëÿ ñðîê  çà ïðåäñòàâÿíå íà ïðåäâàðèòåëíèòå îôåðòè íå ïî-êðàòúê îò 15 äíè îò èçïðàùàíåòî íà îáÿâëåíèåòî.
×ë. 93è. (1) Ñëåä âçåìàíå íà ðåøåíèÿòà ïî ÷ë. 93æ, àë. 4 âúçëîæèòåëÿò îòïðàâÿ ïîêàíà äî âñè÷êè êàíäèäàòè, âêëþ÷åíè â äèíàìè÷íàòà ñèñòåìà çà äîñòàâêè, äà ïðåäñòàâÿò îôåðòè çà âñåêè îòäåëåí äîãîâîð çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà äîñòàâêà â ðàìêèòå íà ñèñòåìàòà. 
(2) Â ïîêàíàòà ïî àë. 1 âúçëîæèòåëÿò îïðåäåëÿ ñðîê çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòèòå è ìîæå äà íàïðàâè äîïúëíèòåëíè óòî÷íåíèÿ âúâ âðúçêà ñ êðèòåðèèòå çà âúçëàãàíå íà äîãîâîðà çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà. 
×ë. 93ê. (1) Êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 93æ, àë. 2 ðàçãëåæäà è êëàñèðà îôåðòèòå è ïðåäëàãà íà âúçëîæèòåëÿ äà ñêëþ÷è äîãîâîð çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà äîñòàâêà ñ êàíäèäàòà, ÷èÿòî îôåðòà îòãîâàðÿ â íàé-âèñîêà ñòåïåí íà êðèòåðèèòå, îïðåäåëåíè â îáÿâëåíèåòî èëè â ïîêàíàòà ïî ÷ë. 93è. 
(2) Âúçëîæèòåëÿò îïðåäåëÿ èçïúëíèòåë ïî ðåäà íà ÷ë. 73 è ñêëþ÷âà äîãîâîð ïî ðåäà íà ÷ë. 74.
×ë. 93ë. (1) Äèíàìè÷íàòà ñèñòåìà çà äîñòàâêà íå ìîæå äà ñå ïðèëàãà, àêî ïðåäîòâðàòÿâà, îãðàíè÷àâà èëè íàðóøàâà êîíêóðåíöèÿòà. 
(2) Äîñòúïúò äî äèíàìè÷íàòà ñèñòåìà çà äîñòàâêà è ó÷àñòèåòî â íåÿ ñà ñâîáîäíè è áåçïëàòíè çà âñè÷êè çàèíòåðåñóâàíè ëèöà.”
§ 97. Â ÷ë. 94 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.Ñúçäàâà ñå àë. 1:
“(1) Ðàçïîðåäáèòå íà òàçè ãëàâà ñå ïðèëàãàò ïðè ïðîâåæäàíå íà:
1. êîíêóðñ çà ïðîåêò, îðãàíèçèðàí êàòî ÷àñò îò ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà óñëóãà; 
2. êîíêóðñ çà ïðîåêò ñ ïðèñúæäàíå íà íàãðàäè è/èëè ïëàùàíèÿ çà ó÷àñòíèöèòå â êîíêóðñà.” 
2. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 2.
§ 98. Â ÷ë. 95, àë. 2 äóìàòà “êàíäèäàòè” ñå çàìåíÿ ñ “ëèöà”.
§ 99. Â ÷ë. 97 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Îáÿâëåíèåòî çà êîíêóðñ çà ïðîåêò òðÿáâà äà ñúäúðæà äî 
650 äóìè è äà å èçãîòâåíî ñúãëàñíî îáðàçåöà ïî ÷ë. 19, àë. 7.”
2. Àëèíåÿ 3 ñå îòìåíÿ.
§ 100. Â ÷ë. 98 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâàò ñå àë. 1 è 2:
“(1) Çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå â îãðàíè÷åí êîíêóðñ çà ïðîåêò ìîãàò äà áúäàò ïîäàâàíè ïèñìåíî ïî ðåäà íà ÷ë. 57, àë. 1, 3, 4 è 5, ïî ôàêñ èëè ïî òåëåôîíà. Êîãàòî çàÿâëåíèåòî å çàÿâåíî ïî òåëåôîíà, òî òðÿáâà äà áúäå ïèñìåíî ïîòâúðäåíî ïðåäè êðàéíàòà äàòà çà ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèÿòà. 
(2) Â îáÿâëåíèåòî çà îãðàíè÷åí êîíêóðñ çà ïðîåêò âúçëîæèòåëÿò ìîæå äà âêëþ÷è èçèñêâàíå èçïðàòåíèòå ïî ôàêñ çàÿâëåíèÿ çà ó÷àñòèå äà áúäàò ïîòâúðäåíè ïî ïîùàòà èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò. ”
2. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 3 è ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Âúçëîæèòåëÿò èçâúðøâà ïðåäâàðèòåëåí ïîäáîð è èçïðàùà ïîêàíè íà îäîáðåíèòå êàíäèäàòè äà ïðåäñòàâÿò ïðîåêòè, ïî ðåäà íà ÷ë. 79- 81 àë. 1.”
§ 101. Â ÷ë. 99 ñå ñúçäàâà àë. 4:
“(4) Æóðèòî å íåçàâèñèìî ïðè âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ è èçðàçÿâàíåòî íà ìíåíèå ïî ïðîåêòèòå.”
§ 102. Â ÷ë. 100 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñëåä äóìàòà “ïðîåêòè” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êîèòî ñå ïðåäñòàâÿò ïî ðåäà íà ÷ë. 57, àë. 1 èëè 5”.
2. Â àë. 3, èçðå÷åíèå âòîðî äóìèòå “ñå ñúõðàíÿâà” ñå çàìåíÿò ñ “íå ñå îòâàðÿ”.
§ 103. ×ëåí 101 ñå èçìåíÿ òàêà: 
“×ë. 101. (1) Æóðèòî ðàçãëåæäà ïðîåêòèòå è ñúñòàâÿ ïðîòîêîë çà êëàñèðàíåòî èì. Êëàñèðàíåòî íà ïðîåêòèòå ñå èçâúðøâà ïî ïðåäâàðèòåëíî îáÿâåíè êðèòåðèè, ïîñî÷åíè â îáÿâëåíèåòî çà îòêðèâàíå íà ïðîöåäóðàòà.
(2) Æóðèòî ñúñòàâÿ ïðîòîêîë çà êëàñèðàíåòî íà ïðîåêòèòå, ïîäïèñàí îò âñè÷êè ÷ëåíîâå. 
(3) Â ïðîòîêîëà ñå ïîñî÷âàò è çàáåëåæêèòå íà æóðèòî è âúïðîñèòå, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò äîïúëíèòåëíî èçÿñíåíè èëè óòî÷íåíè, àêî òîâà å íåîáõîäèìî. 
(4) Ïðè îòêðèò êîíêóðñ æóðèòî îòñòðàíÿâà îò êëàñèðàíåòî ó÷àñòíèöèòå â êîíêóðñà, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå  ïî àë. 1. 
(5) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 3 æóðèòî óâåäîìÿâà ó÷àñòíèöèòå è èì äàâà âúçìîæíîñò äà îòãîâîðÿò íà âúïðîñèòå, ñëåä êîåòî èçìåíÿ èëè äîïúëâà ïðîòîêîëà, àêî òîâà å íåîáõîäèìî. 
(6) Âúçëîæèòåëÿò îáÿâÿâà ñ ðåøåíèå êëàñèðàíåòî íà ó÷àñòíèöèòå â êîíêóðñà ñúãëàñíî ïðîòîêîëà íà æóðèòî, êàêòî è íàãðàäèòå è/èëè äðóãèòå ïëàùàíèÿ. 
(7) Âúçëîæèòåëÿò èçïðàùà èíôîðìàöèÿ çà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñ äî àãåíöèÿòà çà âïèñâàíå â Ðåãèñòúðà íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè íå ïî-êúñíî îò 7 äíè ñëåä âçåìàíå íà ðåøåíèåòî ïî àë. 6. 
(8) Èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 7 ñå èçãîòâÿ ñúãëàñíî îáðàçåöà ïî ÷ë. 19, àë. 7.
(9) Èíôîðìàöèÿ ïî àë. 7, îïîâåñòÿâàíåòî íà êîÿòî ïðîòèâîðå÷è íà çàêîí, íå ñå âïèñâà â Ðåãèñòúðà íà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè. Â òîçè ñëó÷àé âúçëîæèòåëÿò ìîòèâèðà òîâà ïðåä àãåíöèÿòà.”
§ 104. ×ëåí 102 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 102. (1) Ðàçïîðåäáèòå íà òàçè ÷àñò ñå ïðèëàãàò îò:
1. âúçëîæèòåëèòå ïî ÷ë. 7,  ò. 5 è 6;
2. âúçëîæèòåëèòå ïî ÷ë. 7,  ò. 1, 3 è 4 ïðè èçâúðøâàíå íà íÿêîÿ îò äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 7à–7ä.
(2) Îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, êîÿòî èìà çà ïðåäìåò äåéíîñòè ïî ÷ë. 7à-7ä è äðóãè äåéíîñòè ïî òîçè çàêîí, ñå ïîä÷èíÿâà íà ïðàâèëàòà, ïðèëîæèìè çà äåéíîñòòà, êîÿòî å îñíîâåí ïðåäìåò íà ïîðú÷êàòà.
(3) Â ñëó÷àé ÷å ïî îòíîøåíèå íà åäíà îò äåéíîñòèòå - îáåêò íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, ñà ïðèëîæèìè ñïåöèàëíèòå ïðàâèëà íà òàçè ÷àñò, à ñïðÿìî äðóãàòà äåéíîñò – îáùèòå ïðàâèëà íà òîçè çàêîí, è àêî å îáåêòèâíî íåâúçìîæíî äà ñå îïðåäåëè êîÿ îò äåéíîñòèòå å îñíîâåí îáåêò íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà, òÿ ñå âúçëàãà ïî ðåäà íà îáùèòå ïðàâèëà íà òîçè çàêîí.
(4) Â ñëó÷àé ÷å ïî îòíîøåíèå íà åäíà îò äåéíîñòèòå - îáåêò íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, ñà ïðèëîæèìè ñïåöèàëíèòå ïðàâèëà íà òàçè ÷àñò, à äðóãàòà íå ñå ïîä÷èíÿâà íèòî íà îáùèòå, íèòî íà ñïåöèàëíèòå ðàçïîðåäáè íà òîçè çàêîí, è àêî å îáåêòèâíî íåâúçìîæíî äà ñå îïðåäåëè êîÿ îò äåéíîñòèòå å îñíîâåí îáåêò íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà, òÿ ñå âúçëàãà ïî ðåäà íà òàçè ÷àñò.”
§ 105.×ëåí 103 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 103. (1) Âúçëîæèòåëèòå âçåìàò ðåøåíèå çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè ÷ðåç îòêðèòà ïðîöåäóðà, îãðàíè÷åíà ïðîöåäóðà è ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå âèíàãè, êîãàòî íå ñà íàëèöå óñëîâèÿòà çà ïðîâåæäàíå íà ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå áåç îáÿâëåíèå.
(2) Âúçëîæèòåëèòå âçåìàò ðåøåíèå çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè ÷ðåç ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå áåç îáÿâëåíèå ñàìî êîãàòî:
1. îòêðèòàòà ïðîöåäóðà, îãðàíè÷åíàòà ïðîöåäóðà èëè ïðîöåäóðàòà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå å ïðåêðàòåíà, òúé êàòî íå å ïîäàäåíà íèòî åäíà îôåðòà èëè çàÿâëåíèå çà ó÷àñòèå èëè íÿìà äîïóñíàòè êàíäèäàòè èëè ó÷àñòíèöè è ïúðâîíà÷àëíî îáÿâåíèòå óñëîâèÿ íå ñà ñúùåñòâåíî ïðîìåíåíè;
2. âúçëàãàíåòî íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà íà äðóãî ëèöå áè äîâåëî äî íàðóøàâàíå íà àâòîðñêè èëè äðóãè ïðàâà íà èíòåëåêòóàëíà ñîáñòâåíîñò èëè íà èçêëþ÷èòåëíè ïðàâà, ïðèäîáèòè ïî ñèëàòà íà çàêîí èëè íà àäìèíèñòðàòèâåí àêò;
3. ïîðàäè íåïðåîäîëèìà ñèëà íå ìîãàò äà áúäàò ñïàçåíè ñðîêîâåòå çà ïðîâåæäàíå íà îòêðèòà èëè îãðàíè÷åíà ïðîöåäóðà èëè íà ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå; 
4. ïðåäìåòúò íà äîãîâîðà èìà çà öåë èçñëåäâàíå, åêñïåðèìåíòèðàíå, íàó÷íà èëè ðàçâîéíà äåéíîñò è íÿìà çà öåë  ïå÷àëáà èëè âúçñòàíîâÿâàíå íà ðàçõîäèòå çà òàçè äåéíîñò è äîêîëêîòî âúçëàãàíåòî íà òàêúâ äîãîâîð íå íàêúðíÿâà êîíêóðåíòíîòî âúçëàãàíå íà ïîñëåäâàùè äîãîâîðè, êîèòî ïî-ñïåöèàëíî ñà íàñî÷åíè êúì ïîñòèãàíåòî íà òåçè öåëè;
5. ñà íåîáõîäèìè äîïúëíèòåëíè äîñòàâêè îò ñúùèÿ äîñòàâ÷èê, ïðåäíàçíà÷åíè çà ÷àñòè÷íà çàìÿíà èëè çà óâåëè÷àâàíå íà äîñòàâêèòå, ïðè êîåòî ñìÿíàòà íà äîñòàâ÷èêà ùå ïðèíóäè âúçëîæèòåëÿ äà ïðèäîáèå ñòîêà ñ ðàçëè÷íè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè, êîåòî ùå äîâåäå äî íåñúâìåñòèìîñò èëè äî òåõíè÷åñêè çàòðóäíåíèÿ ïðè åêñïëîàòàöèÿòà è ïîääúðæàíåòî;
6. óñëóãàòà ñå âúçëàãà ñëåä ïðîâåäåí êîíêóðñ çà ïðîåêò, êàòî ñå èçïðàùàò ïîêàíè çà ó÷àñòèå â äîãîâàðÿíåòî íà âñè÷êè êëàñèðàíè ó÷àñòíèöè â ñúîòâåòñòâèå ñ óñëîâèÿòà íà êîíêóðñà;
7. ïîðàäè íåïðåäâèäåíè îáñòîÿòåëñòâà å íåîáõîäèìî âúçëàãàíåòî íà äîïúëíèòåëíà óñëóãà èëè ñòðîèòåëñòâî íà ñúùèÿ èçïúëíèòåë ïðè ñëåäíèòå óñëîâèÿ: 
à) äîïúëíèòåëíàòà óñëóãà èëè ñòðîèòåëñòâîòî íå ìîãàò òåõíè÷åñêè èëè èêîíîìè÷åñêè äà ñå ðàçäåëÿò îò ïðåäìåòà íà îñíîâíèÿ äîãîâîð áåç çíà÷èòåëíè çàòðóäíåíèÿ çà âúçëîæèòåëÿ èëè, âúïðåêè ÷å ìîãàò äà ñå ðàçäåëÿò, ñà ñúùåñòâåíî íåîáõîäèìè çà èçïúëíåíèåòî íà ïîðú÷êàòà;
á) îáùàòà ñòîéíîñò íà äîïúëíèòåëíàòà óñëóãà èëè ñòðîèòåëñòâîòî íå å ïîâå÷å îò 50 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà îñíîâíàòà ïîðú÷êà; 
8. å íåîáõîäèìî ïîâòîðåíèå íà ñòðîèòåëñòâî îò ñúùèÿ èçïúëíèòåë ïðè íàëè÷èå íà ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
à) ïúðâàòà ïîðú÷êà å âúçëîæåíà ïðè îòêðèòà ïðîöåäóðà, îãðàíè÷åíà ïðîöåäóðà è ïðîöåäóðà íà äîãîâàðÿíå ñ îáÿâëåíèå è â îáÿâëåíèåòî çà íåÿ å ïîñî÷åíà âúçìîæíîñòòà çà òàêîâà âúçëàãàíå;
á) îáùàòà ñòîéíîñò íà òàçè ïîðú÷êà å âêëþ÷åíà ïðè îïðåäåëÿíå ñòîéíîñòòà íà ïúðâàòà ïîðú÷êà;
â) íîâàòà ïîðú÷êà ñúîòâåòñòâà íà îñíîâíèÿ ïðîåêò, â èçïúëíåíèå íà êîéòî å âúçëîæåíà ïúðâàòà ïîðú÷êà;
9. îáåêò íà ïîðú÷êàòà å äîñòàâêàòà íà ñòîêè, îïðåäåëåíè ïî ñïèñúê, ïðåäëîæåí îò Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ ïî ñòîêîâèòå áîðñè è òúðæèùàòà è îäîáðåí îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà; 
10. ïîðú÷êàòà ñå âúçëàãà âúç îñíîâà íà ðàìêîâî ñïîðàçóìåíèå, ñêëþ÷åíî ïî ðåäà íà òîçè çàêîí; 
11. çà êðàòúê ïåðèîä âúçíèêíàò áëàãîïðèÿòíè óñëîâèÿ çà äîñòàâêà íà ñòîêè íà öåíè ïî-íèñêè îò ïàçàðíèòå, âêëþ÷èòåëíî ïðè ðàçïðîäàæáà íà èìóùåñòâîòî íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà, îáÿâåíè â ëèêâèäàöèÿ èëè â íåñúñòîÿòåëíîñò. 
(3) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 5 è 8 äîãîâîðúò çà äîïúëíèòåëíà ïîðú÷êà íå ìîæå äà áúäå  ïî-äúëúã îò 3 ãîäèíè.
(4) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2, ò. 9 äîãîâîðúò ñå ñêëþ÷âà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ñòîêîâèòå áîðñè è òúðæèùàòà.
(5) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2, ò. 11 äîãîâîðúò ñå ñêëþ÷âà ïî ðåäà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí.“
§ 106. ×ëåí 104 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 104. (1) Ïðè îòêðèòà ïðîöåäóðà îáùîòî ñúêðàùàâàíå íà ñðîêîâåòå, ïðåäâèäåíè â ÷ë. 64, íå ìîæå äà äîâåäå äî ñðîê çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòè ïî-ìàëúê îò 15 äíè îò äàòàòà, íà êîÿòî å èçïðàòåíî îáÿâëåíèåòî.
(2) Ïðè îòêðèòà ïðîöåäóðà, â ñëó÷àé ÷å îáÿâëåíèåòî íå å èçïðàòåíî ïî ôàêñ èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò, îáùîòî ñúêðàùàâàíå íà ñðîêîâåòå, ïðåäâèäåíè â ÷ë. 64, íå ìîæå äà äîâåäå äî ñðîê çà ïîëó÷àâàíå íà îôåðòè 
ïî-ìàëúê îò 22 äíè îò äàòàòà, íà êîÿòî å èçïðàòåíî îáÿâëåíèåòî.
(3) При ограничена процедура и при процедури на договаряне общото съкращаване на сроковете, предвидени в  чл. 76 и 86, не може да доведе до срок за получаване на  заявления за участие по-малък от 15 дни от датата на изпращане на поканата или обявлението и срок за получаване на оферти по-малък от 10 дни от датата на изпращане на поканата освен в случаите по чл. 116, ал. 1.”
§ 107. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Системите за предварителен подбор могат да включват различни етапи на подбор.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) Системите за предварителен подбор се основават на обективни критерии и правила, които се определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Критериите и правилата за подбор включват изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 и/или технически възможности и/или квалификация по чл. 51, ал. 1 и могат да включват изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2.”
4. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
“(5) Когато критериите и правилата за подбор включват технически спецификации се прилагат разпоредбите на чл. 30 – 32.
(6) Когато критериите за подбор на кандидатите съдържат изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности и/или квалификация, кандидатът може да се позове на ресурсите на трети лица без значение на правните отношения между него и третите лица. В тези случаи кандидатът трябва да представи на възложителя доказателства, че ресурсите са в наличност за целия период на действие на системата за предварителен подбор. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети лица при същите условия. 
(7) Критериите и правилата за подбор, указани в ал. 3, се предоставят при поискване на кандидатите. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на  лицата, включени в системата за предварителен подбор.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея в изречение второ думата “две” се заменя с “три”.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
“(9) Обявлението по ал. 8 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, 
ал. 7.”
7. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 10 и 11.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 12 и се изменя така:
“(12) Когато един възложител смята, че системата за предварителен подбор на друго лице отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересуваните лица, че ще се ползва от нея.”
§ 108. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите “глава трета, раздел V” се заменят с “чл. 34-36”.
2. В ал. 3 след думата “обявените” се добавя “обективни”.
3. В ал. 8, изречение второ думите “ал. 8” се заменят с “ал. 12”.
§ 109. Раздел III. “Рамково споразумение” се отменя.
§ 110. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
“(1) При условията на чл. 23 възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 могат да изпращат за обнародване ва електронната страница на “Държавен вестник” и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. Видът на обявлението е по избор на възложителя.”
2. Създава се ал. 2:
“(2) Възложителите могат да публикуват в профила на купувача предварително обявление за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца при условията на чл. 23, ал. 2. ”
§ 111. Член 110 се изменя така:
“Чл. 110. Когато възложителите публикуват предварително обявление за големи проекти, които са били включени в предишно предварително обявление, те могат да не повтарят тази информация, като посочат обявлението, което я съдържа.”
§ 112. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата “обявление” се добавя съюзът “и”.
2. Точка 1 се отменя.
3. В т. 2 думите “чл. 109” се заменят с “чл. 23”.
4. В т. 3 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 9”.
§ 113. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: 
“(1) Предварителното обявление-покана служи за покана за заявяване на интерес за участие в процедурата от потенциалните кандидати. 
(2) Предварителното обявление-покана трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.“
2. В ал. 3:
а) създава се нова т. 7:
“7. критерии за избор на изпълнител и относителната тежест на показателите в комплексната оценка на офертата;”
б) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9.
§ 114. Създава се чл. 112а:
“Чл. 112 а. (1) Срокът за получаване на заявления за участие в ограничени процедури и в процедури на договаряне с обявление не може да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението. 
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде намален до 15 дни, в случай че обявлението е изпратено по електронен път или по факс.”
§ 115. Член 113 се изменя така:
“Чл.113. (1) Възложителят предоставя на заинтересуваните лица при поискване от тяхна страна техническите спецификации, които се използват често в техните договори за доставка, строителство или услуги, или техническите спецификации, които възнамеряват да приложат при възлагане на обществени поръчки, предвидени в предварителните обявления. 
(2) Когато техническите спецификации се основават на документи, с които заинтересуваните  лица разполагат, е достатъчно индивидуализирането и насочването към тези документи.”
§ 116. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “ по чл. 112, ал. 2, т. 3” се заменят с “посочен в предварителното обявление-покана.”
2. В ал. 2 думите “подаване на заявление за участие” се заменят с “получаване на оферти”.
3. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Когато предварителното обявление-покана не съдържа информацията по чл. 112, ал. 3, възложителят предоставя тази информация на кандидатите с поканата по ал. 1, като посочва и:
1. адрес и дата за подаване на оферти;
2. документи, които трябва да бъдат приложени към офертата;”
4. Създава се нова ал. 4:
“(4) Когато от деня на публикуване на предварителното обявление-покана възложителят е осигурил пряк и неограничен достъп по електронен път до информацията по чл. 112, ал. 3, в поканата за участие в процедурата се посочва интернет адресът, на който е предоставена тази информация.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “глава шеста” се заменят с “чл. 77-79”.
6. Създава се ал. 6:
“(6) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с обявление възложителят не може:
1. да налага на кандидатите условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.”
§ 117. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: “Споразумение може да се постигне само, при условие че на всички кандидати е предоставен един и същ срок, за да изготвят и подадат своите оферти.”
2. Алинея  2 се изменя така:
“(2) Когато не е възможно да се постигне споразумение по ал. 1, срокът се определя от възложителя  и не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на изпращане на поканата за участие, а когато поканата е изпратена по електронен път - не по-кратък от 10 дни. ”
§ 118. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “съответно” се заличава, а думите “глава пета, раздели II и III” се заменят с “чл. 68-74”.
2. В ал. 2 думата “съответно” се заличава, а думите “глава седма, раздел I” се заменят с “чл. 88-89”.
§ 119. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите “страни извън списъка по чл. 19, ал. 2, т. 14” се заменят с “трети страни”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Алинея 1 не се прилага, ако има сключен договор между Европейския съюз или Република България и трета страна, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.”
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4”.  
§ 120. Създава се чл.118а:
“Чл. 118а. (1) Когато се възлага обществена поръчка за услуги с предмет изследователска и развойна дейност чрез открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество, в случай че публикуването им би нарушило търговска тайна. В такива случаи информацията съдържа всички данни от обявлението. 
(2) Когато се възлага обществена поръчка за услуги с предмет  изследователска и развойна дейност чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 4,  в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество.
(3) В случай на сключен договор чрез система за предварителен подбор информацията за сключен договор съдържа най-малко данните за изпълнителя, включени в списъка по чл. 106, ал. 8.”
§ 121. Създава се чл. 118б:
“Чл. 118б. (1) Когато дейност по чл. 7а–7д е изложена на конкуренция, надзорният орган в съответната област може да уведоми агенцията чрез изпращане на становище, придружено с доказателства, за изключване на тази дейност от приложното поле на закона.
(2) Агенцията в едномесечен срок изпраща документите по ал. 1 на Европейската комисия за вземане на решение.”
§ 122. Наименованието на част четвърта се изменя така: 
“Обжалване и контрол”
§ 123. Глава единадесета се изменя така: 
“Глава единадесета
ОБЖАЛВАНЕ
Чл. 120. (1) Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Жалба може да подава всяко заинтересувано 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.
(3) Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение. 
(4) Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията постанови друго. 
Чл. 120а. Всяко заинтересувано лице може да предяви иск за установяване недействителност на договор за обществена поръчка, както и  да претендира обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушения на закона при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 121. (1) Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. 
(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
1. наименованието на органа, до който се подава; 
2. наименованието и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя – юридическо лице; името, съответно адреса, и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице;
3. наименованието, адреса и данни за съдебната регистрация на възложителя;
4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;
5. оплакванията и искането на жалбоподателя;
6. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.
(3) Искане за налагане на временни мерки се прави едновременно с подаването на жалбата. 
(4) Към жалбата се прилагат доказателствата, с които жалбоподателят разполага, и документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 
(5) Ако жалбата не отговаря на изискванията на ал. 2 или не е представен документ за платена държавна такса, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава 3-дневен срок за отстраняване на нередовностите. 
(6) Комисията за защита на конкуренцията не разглежда жалбата, ако:
1. е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 2;
2. не са отстранени нередовностите в срока по ал. 5;
3. не е представен документ за внесена държавна такса;
4. е подадена след сключване на договор с определения изпълнител.
(7) В случаите по ал. 6 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване пред тричленен състав на  Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
(8) Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата. 
Чл. 121а. (1) По мотивирано искане на жалбоподателя и при реална опасност за сериозно увреждане на обществения интерес или на интересите на страните, като взема предвид и неблагоприятните последици от забавянето на процедурата по възлагане на обществена поръчка, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи следните временни мерки: 
1. спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
2. спиране изпълнението на решение на възложителя.
(2) За налагане на временни мерки жалбоподателят е длъжен да представи обезпечение в размер едно на сто от стойността на обществената поръчка, но не повече от 50 000 лв., под формата на паричен депозит по сметка на Комисията за защита на конкуренцията или банкова гаранция. 
(3) Комисията за защита на конкуренцията определя размер на обезпечението до 50 000 лв., когато стойността на обществената поръчка не може да бъде определена. 
Чл. 122. (1) В 3-дневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство и определя докладчик.
(2) В 7-дневен срок от образуване на производството Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание се произнася по исканията за налагане на временни мерки. 
(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася с определение по допускане на временните мерки и размера на обезпечението, което се представя от жалбоподателя в 5-дневен срок от съобщаването. 
(4) Временната мярка се счита за наложена от датата на представяне на обезпечението. 
(5) Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните и Агенцията по обществени поръчки за наложените временни мерки в деня на налагането им. 
(6) Определението за налагане на временни мерки подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 
7-дневен срок от съобщаването им на страните. Обжалването на определението не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията, нито изпълнението на наложените временни мерки. Определението на съда е окончателно. 
(7) Обезпечението подлежи на връщане с разпореждане на председателя на Комисията за защита на конкуренцията в 7-дневен срок от влизането в сила на решението, с което се уважава жалбата по чл. 120. При отхвърляне на жалбата представеното обезпечение се превежда като приход в държавния бюджет. 
Чл. 122а. (1) Докладчикът извършва проучване на обстоятелствата по жалбата, за което се подпомага от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията.
(2) По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства и експертни становища.
(3) При използване на експертни становища в производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя – в случаите по чл. 122г, ал. 1, т. 2.
(4) Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на Комисията за защита на конкуренцията при изпълнение на възложените й със закона задължения.
(5) Всички доказателства, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани, ако представляват производствена, търговска или друга защитена от закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация.
(6) След приключване на проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката доказателства.
(7) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най–късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.
Чл. 122б. (1) След приключване на проучването докладчикът представя преписката на председателя, който насрочва открито заседание за разглеждането й.
(2) Страните се призовават по реда на Гражданския процесуален кодекс. При призоваване не се прилага срокът по чл. 41, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс. 
(3) Страните могат да ползват адвокатска защита.
Чл. 122в. (1) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко петима от членовете на Комисията за защита на конкуренцията.
(2) Комисията за защита на конкуренцията  взема решения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. В случай че на заседанието присъстват по-малко от 7 членове и не може да бъде постигнато мнозинство от 4 гласа, се приема, че жалбата е оставена без уважение или че искането за налагане на временни мерки е отхвърлено.
(3) Член на комисията е длъжен да си направи самоотвод при следните основания:
1. когато е бил пълномощник на някоя от страните;
2. когато е бил в трудовоправно или гражданскоправно отношение с някоя от страните;
3. когато поради други обстоятелства може да се счита за предубеден или заинтересуван пряко или косвено от изхода на преписката.
(4) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата.
(5) При наличие на основания по ал. 3 страните могат да поискат отвод на член на комисията.
(6) На страните в производството могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя.
(7) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища.
(8) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят закрива заседанието.
Чл. 122г. (1) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява  решение, с което:
1. оставя жалбата без уважение;
2. отменя незаконосъобразното решение или действие на възложителя или установява незаконосъобразно бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от етапа на последното законосъобразно решение или действие. 
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 
(3) Решението на Комисията за защита на конкуренцията е писмено и съдържа:
1. наименованието на органа, който го е издал;
2. фактическите и правните основания за издаването му;
3. мотиви;
4. диспозитивна част;
5. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва. 
(4) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението. 
Чл. 122д. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в двумесечен срок от образуване на производството.
(2) Решението заедно с мотивите се изготвя и обявява най-късно в 14-дневен срок от произнасянето по жалбата.
Чл. 122е. (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, като жалбата не спира изпълнението. 
(2) Решението на Върховния административен съд е окончателно.
Чл. 122ж. (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
1. при установяване недопустимост на жалбата;
2. ако жалбоподателят - физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено;
3. при оттегляне на жалбата.
(2) Определенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на 
чл. 122, ал. 6.
Чл. 122з. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване се прилага съответно Законът за административното производство.
Чл. 122и. (1) При неизпълнение на влезли в сила решения и/или определения на Комисията за защита на конкуренцията или на задължението по чл. 122 а, ал. 4 се налага:
1. имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци – в размер от 5000 до 100 000 лв.; 
2. глоба на физически лица – в размер от 500 до 5000 лв.
(2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда предвиден в Закона за Върховния административен съд. 
(3) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения на комисията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 122к. Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията по чл. 122г и чл. 122и, ал. 2 до Агенцията по обществени поръчки.
Чл. 122л. Условията и редът за обжалване по този закон се прилагат съответно за обществени поръчки, определени с наредбите по чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 7.
Чл. 122м. (1) Всеки възложител и участник в процедура по възлагане на обществена поръчка може да предложи сключването на арбитражно споразумение за разглеждане на спорове между тях по сключен договор за обществена поръчка или рамково споразумение.
(2) Възложителят предлага арбитражното споразумение в документацията по чл. 28, което участникът може да подпише и да представи заедно с офертата. В арбитражното споразумение се посочва и избраният арбитражен съд.
(3) Относно реда за разглеждане на споровете пред арбитраж се прилага Гражданският процесуален кодекс, Законът за международния търговски арбитраж или правилникът на съответния арбитражен съд.
§ 124. В чл. 123 думите “ал. 1” се заличават.
§ 125. В чл. 124, ал. 2 думите “Длъжностните лица” се заменят с “Лицата”.
§ 126. В чл. 127, ал. 1 думите “нарушението е станало известно” се заменят с “нарушителят е открит”.
§ 127. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “чл.  7, ал. 1, т. 1-4” се заменят с “чл. 7, т. 1-4”.
2. В ал. 2 думите “чл. 7, ал. 1, т. 5” се заменят с “чл. 7, т. 5 и 6”, а думите “чл. 104” се заменят с “чл. 103, ал. 2”.
§ 128. В чл. 131 се създава ал. 3:
“(3) Лице по чл. 8, ал. 1, което сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”
§ 129. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “Длъжностно лице” се заменят с “Лице по чл. 8, ал. 1”, а думите “от 100 до 200 лв.” се заменят с “от 500 до 1000 лв.”
2. Създава се ал. 2:
“(2) Лице по чл. 8, ал. 1, което не изпрати в срок информацията, посочена в чл. 19, ал. 6 и в чл. 44, ал. 7, или друга информация, поискана от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, се наказва с глоба в размер 1000 лв.”
§ 130. Създава се чл. 132а:
“Чл. 132а. Лице, което не представи на органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в определените от тях срокове документи, сведения и справки в нарушение на чл. 124, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 100 до 200 лв.”
§ 131. В чл. 133 думите “по чл. 128-132” се заменят с “по чл. 128-132а”.
§ 132. Допълнителните разпоредби се изменят така:
“Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Договор за обществена поръчка” е възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура по този закон.
2. “Европейско техническо одобрение” е положителна техническа оценка за годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите чрез присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба. Европейските технически одобрения се издават от органи, определени от държавата членка за тази цел.
3. “Експлоатация на летища” е извършване на дейности по: поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището; ограничаването и отстраняването на препятствия; поддържането на визуалните сигнални средства; аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност; охраната на летището; сигурността на полетите; възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.
4. “Експлоатация на пристанища” е извършване на дейности по: поддръжката на прилежащата акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и подходните канали; извършването на промерни и драгажни дейности; поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна, водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа - високо и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на пристанищата.
5. “Електронен търг” е повтарящ се (стандартен) процес, който включва електронно устройство за представяне на нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои позиции от офертите след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване. 
6. “Електронни средства” означава електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства. 
7. “Заинтересувано лице” е всяко лице, което има интерес от участие в процедура за възлагане на определена обществена поръчка.
8. “Икономически най-изгодна оферта” е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и др.
9. “Кандидат” е физическо или юридическо лице, което е подало заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление, състезателен диалог, ограничен конкурс за проект или участва в процедура на договаряне без обявление.
10. “Класификатор на ОП” е справочна номенклатура, която се използва за дефиниране на обекта при възлагане на обществени поръчки и е еквивалент на общоприетата терминология за обществени поръчки на Европейския съюз – Common Procurement Vocabulary (CPV). При констатирани различия между CPV и NACE (Nomenclature generale des activities economiques dans les Communautes Europeennes) номенклатурите или между CPV и CPC (Central Product Classification) номенклатурите предимство имат съответно NACE и CPC номенклатурите.
11. “Компенсаторно (офсетно) споразумение” е договор, при който изпълнител на обществена поръчка се задължава пред възложителя да извърши инвестиции, да сключи и изпълни договори за доставки на български стоки или за услуги или строителство от български дружества, да предостави на български дружества технологично оборудване, технологии, лицензии за ползване на права върху обекти на индустриална собственост или да им прехвърли права върху обекти на интелектуална собственост.
12. “Минимална цена на труд” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
13. “Мрежа в областта на транспорта” е мрежа, чиито условия за експлоатация са определени от държавата или общината и която включва схемата на маршрута, капацитета за предоставяне на транспортната услуга и честотата на обслужването.
14. “Непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати.
15. “Обща техническа спецификация” е техническа спецификация, изготвена в съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в “Официален вестник” на Европейския съюз.
16. “Обособена позиция” е такава част от обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от обекта на обществената поръчка.
17. “Писмен” или “Писмен вид” е всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.
18. “Признат орган” е лице, акредитирано от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).
19. “Повторно нарушение” е нарушение, което е извършено от същото лице в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което му е наложено наказание за същото по вид нарушение.
20. “Профил на купувача” е интернет адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.
21. “Публичноправна организация” е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или  производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:
а) повече от  половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или по чл. 7, т. 3;
б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или по чл. 7, т. 3;
в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по 
чл. 7, т. 1 или по чл. 7, т. 3.
Управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице. 
Публичноправна организация е и лечебно заведение – търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
22. “Доминиращо влияние” е налице, когато възложители по чл. 7, 
т. 1, публичноправни организации или други лица:
а) притежават над 50 на сто от капитала на предприятието, или
б) притежават блокираща квота в капитала на предприятието, или
в) могат да назначат повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на предприятието.
23. “Публично предприятие” е търговец по смисъла на Търговския закон или съгласно законодателството на държава членка, върху което възложители по чл. 7, т. 1, т. 3 или 4 могат да упражняват пряко или косвено доминиращо влияние.
24. “Свързано предприятие” е предприятие:
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или
г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.
25. “Специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания” са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка. 
26. “Специални или изключителни права” са права, предоставени от закон или от компетентен държавен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на дейности, включително посочените в чл. 7а-7д, се запазва за едно или повече лица и значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такива дейности.
27. “Стандарт” е техническа спецификация, одобрена от призната организация по стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:
а) международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;
б) европейски стандарт: стандарт, приет от европейска организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;
в) национален стандарт: стандарт, приет от национална организация по стандартизация и достъпен за широката общественост.
28. “Строеж” е резултатът от надземно, полуподземно, подземно или подводно строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.
29. “Технически еталон” е всеки продукт, създаден от европейски организации по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури за насърчаване на пазарните потребности.
30. “Техническа спецификация за строителство” е съвкупността от технически предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за лица с увреждания), и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство, и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.
31. “Техническа спецификация за услуги или стоки” е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за лица с увреждания) и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.
32. “Трета страна” е страна, която не е член на Европейския съюз.
33. “Участник” е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект.
34. “Фиксирани мрежи за обществени услуги” са:
а) преносните и разпределителните мрежи по смисъла на Закона за енергетиката - за дейностите по чл. 7а;
б) водоснабдителна система и канализационна система по смисъла на § 1, ал. 1, т. 32 и 33  от Допълнителните разпоредби на Закона за водите - за дейностите по чл. 7б. 
§ 1а. При изменение на стойностните прагове по процедурата, предвидена в чл. 78 от Директива 2004/18/ЕС и чл. 69 от Директива 2004/17/ЕС, разпоредбите на чл. 45а, ал. 1, 2 и 4 се прилагат за съответните нови стойности считано от датата на влизане в сила на съответното изменение.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 133. (1) Навсякъде в закона думите “чл. 17, т. 4”се заменят с 
“чл. 19, ал. 7”, думите “чл. 25, ал. 4” се заменят с “чл. 25, ал. 5” и думите “чл. 47, ал. 1, т. 1-3” се заменят с “чл. 47, ал. 1”.
(2) Навсякъде в закона думите “министърът на икономиката” и “министъра на икономиката” се заменят съответно с “министърът на икономиката и енергетиката” и “министъра на икономиката и енергетиката”.
§ 134. Процедурите, открити с решение преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
§ 135. Висящите дела пред съдилищата, образувани преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 136. В чл. 38, ал. 2 и чл. 43, ал. 1 от Закона за Сметната палата думите „министъра на държавната администрация” се заменят с „изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки”.
§ 137. Министерският съвет привежда издадените подзаконови нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в двумесечен срок от обнародването му.
§ 138. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, букви ”б” и “з”, § 13, т. 1, буква “б”, § 20, т. 1, буква ”г” (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква ”л”, § 41, т. 4, § 43, § 74, т. 3, буква ”б и § 121, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
§ 139. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ., бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 9 и 107 от 2003 г. и бр. 105 от 2005 г.) се създава чл. 47а: 
“Чл. 47а. Средствата, набрани от такси и разноски, дължими по този закон, Закона за концесиите и Закона за обществените поръчки, както и от събраните глоби и имуществени санкции по влезли в сила решения на Комисията за защита на конкуренцията в размер 25 на сто се разходват за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите, включени в общата численост на персонала на комисията, при условия и по ред, определени в устройствения правилник на комисията.”
§ 140. В чл. 126а, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 
1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., 
бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., 
бр. 58 и 84 от 2003 г., бр. 28 и 36 от 2004 г. и бр. 38, 42, 43, 79, 86, 99 и 105 от 
2005 г.) думите “и по чл. 120 от Закона за обществените поръчки” се заличават.
§ 141. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр.105 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. Член 19 се изменя така:
“Чл. 19. Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на ЗОП.”
2. Членове 20 - 38 се отменят.
§ 142. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от
2001 г., бр. 45 от 2002 г. и бр. 10 и 39 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 48 се създава ал. 4:
“(4) Контролът по изпълнението на Закона за обществените поръчки се осъществява от Сметната палата. Органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол не извършват проверки в Българската народна банка.”
2. В чл. 49 ал. 4 се изменя така: 
“(4) Международният одитор се избира от управителния съвет за срок 3 години въз основа на процедура, проведена по реда на ЗОП.”
§ 143. В чл. 54 от Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, 
бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г. и бр. 77 и 88 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите “В договора по ал. 2” се заменят с “Договорът по ал. 2 се възлага по реда на Закона за обществените поръчки и в него”.
2. В ал. 4 думите “и редът за възлагане и изпълнение на задълженията” се заличават. 
§ 144. В чл. 12а от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
“(5) Договорите за съхраняване на изкупената продукция се възлагат по реда на ЗОП.”
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
“(7) Условията и редът за изкупуване и окачествяване на продукцията по ал. 1 и 3 и за провеждане на търгове за продажба по ал. 5 се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.”
§ 145. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г. и бр. 88 и 102 от 2005 г.) в чл. 53, ал. 10, изречение първо думите “освен за дейностите, свързани с безопасността на въздухоплаването, с управлението на въздушното пространство и с осигуряването на аеронавигационното обслужване” се заличават. 
§ 146. В Закона за устройство на територията, (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г. и бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1.В чл. 126:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) Проучването и проектирането на устройствени планове, както и изборът на устройствена концепция за тях се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.”;
б) алинея 2 се отменя.
2. В чл. 137:
а) алинея 4 се изменя така:
“(4) Изработването на инвестиционни проекти се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.”;
б) алинея 5 се отменя.
3. В чл. 230, ал. 4 изречения второ и трето се заличават.
§ 147. В чл. 12, ал. 3 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и бр. 77 от 2005 г.) т. 4 се отменя.
§ 148. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г.) чл. 30 се изменя така:
“Чл. 30. Министерският съвет одобрява списък на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на лица с уреждания по реда на Закона за обществените поръчки.”

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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Приложение № 4 
към чл. 45а, ал. 1, 
т. 1, буква “а”


СПИСЪК НА СТОКИТЕ, ВЪЗЛАГАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА


Глава 25:	Сол, сяра, пръст и камъни, мазилки, вар и цимент
Глава 26:	Метални руди, шлака и сгурия
Глава 27:	Изкопаеми горива и продукти от тяхната дестилация, битуминозни субстанции, минерален восък 
с изключение на:
ех 27.10:	специални горива за двигатели

Глава 28:	Неорганични химични продукти, органични и неорганични съединения на благородни метали, на редки метали, нарадиоактивни елементи и на изотопи
с изключение на:
ех 28.09:	взривни вещества
ех 28.13:	взривни вещества
ех 28.14:	сълзотворен газ
ех 28.28:	взривни вещества
ех 28.32:	взривни вещества
ех 28.39:	взривни вещества
ех 28.50:	токсични продукти
ех 28.51:	токсични продукти
ех 28.54:	взривни вещества

Глава 29:	Органични химикали
с изключение на:
ех 29.03:	взривни вещества
ех 29.04:	взривни вещества
ех 29.07:	взривни вещества
ех 29.08:	взривни вещества
ех 29.11:	взривни вещества
ех 29.12:	взривни вещества
ех 29.13:	токсични продукти
ех 29.14:	токсични продукти
ех 29.15:	токсични продукти
ех 29.21:	токсични продукти
ех 29.22:	токсични продукти
ех 29.23:	токсични продукти
ех 29.26:	взривни вещества
ех 29.27:	токсични продукти
ех 29.29:	взривни вещества

Глава 30:	Фармацевтични продукти
Глава 31:	Торове
Глава 32:	Дъбилни и багрилни екстракти, дъбилни вещества и техните производни, бои и лакове, маджун, пълнежи и фиксатори, мастила
Глава 33:	Етерични масла и термоактивни смоли, парфюмерийни, козметични и тоалетни препарати
Глава 34:	Сапун, органични повърхностно активни вещества, препарати за миене, смазочни препарати, изкуствени смоли, полиращи и очистващи препарати, свещи, моделиращи лепила и “зъбни смоли”
Глава 35:	Албуминоидни субстанции, лепила, ензими
Глава 37:	Фотографски и кинематографски стоки
Глава 38:	Разнообразни химически продукти 
с изключение на:
ех 38.19:	токсични продукти
Глава 39:	Изкуствени смоли и синтетични материали, целулозни естери и етери и техни производни 
с изключение на:
ех 39.03	взривни вещества
Глава 40:	Каучук, синтетичен каучук, фактис и техни производни
с изключение на:
ех 40.11:	противокуршумни гуми
Глава 41:	Сурови кожи (различни от кожите с козина) и обработени кожи
Глава 42:	Кожени изделия, сарашки стоки и впрегатни амуниции артикули за път, чанти и др. Подобни артикули от животински вътрешности (с изключение на артикулите, добивани от копринени буби)
Глава 43:	Кожи с козина и изкуствени кожи и техни производни
Глава 44:	Дърво и артикули от дърво, дървени въглища
Глава 45:	Корк и артикули от корк
Глава 46:	Изделия от слама, кошничарски изделия и изделия от ракита
Глава 47:	Хартиено производство
Глава 48:	Хартия и мукава, артикули от дървесинна каша, от хартия или от мукава
Глава 49:	Печатни книги, вестници, картини и други продукти на печатната промишленост, ръкописи, документи, написани на пишеща машина, и чертежи
Глава 65:	Оглавници и части от тях
Глава 66:	Чадъри, сенници, бастуни, камшици и части от тях
Глава 67:	Обработени пера и пух и артикули, изработени от пера или от пух, изкуствени цветя, изделия, изработени от човешка коса
Глава 68:	Изделия от камък, гипс, цимент, азбест, слюда и подобни материали
Глава 69:`	Керамични артикули
Глава 70:	Стъкло и стъклария
Глава 71:	Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, благородни метали и изделия от тях; изкуствена бижутерия
Глава 73:	Желязо и стомана и изделия от тях
Глава 74:	Мед и изделия от нея
Глава 75:	Никел и изделия от него
Глава 76:	Алуминий и изделия от него
Глава 77:	Магнезий и берилий и изделия от тях
Глава 78:	Олово и изделия от него
Глава 79:	Цинк и изделия от него
Глава 80:	Калай и изделия от него
Глава 81:	Други неблагородни метали, използвани в металургията, и изделията от тях
Глава 82:	Инструменти, сечива, ножарски изделия, лъжици и вилици, и части от тях
с изключение на:
ех 82.05:	инструменти
ех 82.07:	инструменти, части
Глава 83:	Разнообразни артикули от неблагородни метали
Глава 84:	Бойлери, съоръжения, механични уреди и части от тях
с изключение на:
ех 84.06:	двигатели
ех 84.08:	други двигатели
ех 84.45:	съоръжения
ех 84.53:	машини за автоматична обработка на данни
ех 84.55:	части от машините съгласно подразделение № 84.53
ех 84.59:	ядрени реактори
Глава 85:	Електрически съоръжения и оборудване и части от тях
с изключение на:
ех 85.13:	телекомуникационно оборудване
ех 85.15:	радио и телевизионна апаратура
Глава 86:	Железопътни и трамвайни локомотиви, подвижни състави и части от тях, фиксиращи и монтажни елементи за железопътни и трамвайни релси, сигнализация за регулиране на движението от всякакъв тип (без електрическо захранване)
с изключение на:
ех 86.02:	бронирани локомотиви, електрически
ех 86.05:	бронирани вагони
ех 86.06:	ремонтни вагони
ех 86.07:	вагони

Глава 87:	Превозни средства, различни от железопътни или трамвайни подвижни състави и части от тях
с изключение на:
ех 87.08:	танкове и други бронирани транспортни средства
ех 87.01:	трактори
ех 87.02:	военни транспортни средства
ех 87.03:	автомобили за техническа помощ
ех 87.09:	мотоциклети
ех 87.14:	ремаркета
Глава 89:	Кораби, лодки и плаващи средства
с изключение на:
ех 89.01 А:	военни кораби
Глава 90:	Оптически, фотографски, кинематографични, измерващи, проверяващи, прецизни, медицински и хирургически инструменти и апаратура, части от тях
с изключение на:
ех 90.05:	бинокли
ех 90.13:	разнообразни инструменти, лазери
ех 90.14:	телеметри
ех 90.28:	електрически и електронни измервателни инструменти
ех 90.11:	микроскопи
ех 90.17:	медицински инструменти
ех 90.18:	прибори за механична терапия
ех 90.19:	ортопедични прибори
ех 90.20:	рентгенова апаратура
Глава 91:	Производство на часовници
Глава 92:	Музикални инструменти, звукозаписващи и възпроизвеждащи устройства, звукозаписни уреди, уреди за запис на телевизионен образ, части и аксесоари на тези артикули
Глава 94:	Мебели и части от тях, постелно бельо, дюшеци, пружини, възглавници и подобно обзавеждане 
с изключение на:
ех 94.01:	самолетни седалки
Глава 95:	Артикули и изделия от резбовъчен и формовъчен материал
Глава 96:	Метли, четки, филтри
Глава 98:	Разнообразни готови изделия
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (зидзоп)


Действащият Закон за обществените поръчки (ЗОП), който е в сила от 1 октомври 2004 г., е изготвен в съответствие с директиви 92/50/ЕС, 93/36/ЕС, 93/37/ЕС и 93/38/ЕС. 
През март 2004 г. Европейският парламент прие две нови директиви в областта на обществените поръчки – Директива 2004/18/ЕС и Директива 2004/17/ЕС. Тяхната основна цел е да координират, осъвременят и опростят процедурите по възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз при спазване на основните принципи на Римския договор. Държавите членки следва да приведат националното си законодателство в съответствие с новата уредба до 
31 януари 2006 г. 
С оглед предстоящото членство в Европейския съюз Република България следва да хармонизира националното законодателство с правото на Общността, като въведе изискванията на посочените директиви. 
С последния мониторингов доклад на Европейската комисия от 25 октомври 2005 г. са направени препоръки за изменение на нормативната уредба в областта на обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки. С промените следва да се преодолеят недостатъците на съществуващата система за оспорване и да се въведат изискванията на Директива 89/665/ЕИО и Директива 92/13/ЕИО. 
Във връзка с поетите ангажименти по глава “Свободно движение на стоки” от преговорния процес и в изпълнение на препоръките в мониторинговия доклад на Европейската комисия е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 
Основните цели на законопроекта са:
·	въвеждане изискванията на Директиви 2004/18/ЕС, 2004/17/ЕС, 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО в областта на обществените поръчки;
·	усъвършенстване на нормативната уредба и постигане на пълно съответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки;
·	създаване на гаранции за спазване принципите на прозрачност, равнопоставеност, свободна и честна конкуренция и недопускане на дискриминация при възлагане на обществени поръчки;
·	ускоряване процеса на интеграция с държавите – членки на Европейския съюз.
Основните изменения, предложени с проекта на ЗИДЗОП, са продиктувани от въвеждането на изискванията на европейските директиви и отразяват новите моменти в тях. 
Със законопроекта са предложени промени в кръга на обектите на обществени поръчки. В съответствие с изискванията на Директива 2004/17/ЕС в глава първа “Основни положения” от ЗОП са прецизирани разпоредбите относно дейностите с обществено значение, които извършват възложителите в комуналния сектор, или т.нар. “секторни възложители”. Тези дейности са свързани с природен газ, топлинна и електрическа енергия, питейна вода, транспортни услуги, предоставяне на универсална пощенска услуга и експлоатация на определена географска област. Целта на изменението е улесняване на практиката по прилагане на закона при определяне на качеството възложител на лицата, които ги извършват.
От приложното поле на закона са изключени строителната концесия по смисъла на Закона за концесиите, юридическите услуги по арбитражни и помирителни дела, трудовите договори и приравнените на тях правоотношения (чл. 4 и 12 от ЗОП).
Прецизиран е кръгът на субектите на обществени поръчки. В чл. 6 наред с досегашните възложител, кандидат и изпълнител е въведено и понятието “участник” в процедура за възлагане на обществена поръчка, което е дефинирано в § 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на законопроекта. Разграничението между кандидати и участници е в зависимост от етапа, в който участва лицето, и е приложимо при процедурите, в които се провежда предварителен подбор. 
Като възложители от публичния сектор, или т.нар. “класически възложители”, вече са определени органите на държавна власт вместо техните администрации. Този подход е обусловен от новата концепция относно естеството на издаваните от тях актове в процедури за възлагане на обществени поръчки. В чл. 11 от закона те са обявени за индивидуални административни актове.
Разширен е обхватът на понятието “публичноправна организация”. Съгласно § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на законопроекта качество възложител има всяко юридическо лице, създадено с цел задоволяване на обществен интерес, независимо от неговия търговски или производствен характер, което отговаря на алтернативно изброените в разпоредбата условия. 
Предвидена е възможност за създаване на централен орган за обществени поръчки, чрез който могат да се провеждат процедури и да се сключват договори за обществени поръчки или рамкови споразумения за нуждите на изпълнителната власт. Целта на създаване на такъв орган е да се постигне ефективно разходване на бюджетни средства и получаване на най-доброто качество срещу най-добрата цена. Той намира приложение при висока степен на стандартизиране на документацията при услуги и обичайно доставяни стоки с голям оборот, както и при строителство. Централен орган за обществени поръчки може да създава Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката. Същевременно се запазва възможността двама и повече възложители да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.
Със законопроекта са разширени правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. Основна част от тях въвеждат задължения за уведомяване на Европейската комисия по въпроси, свързани с обществените поръчки в страната. Промените са наложени с оглед въвеждане изискванията на Директива 2004/17/ЕС.
Във връзка със задълженията, произтичащи от предстоящото членство в Европейския съюз, е създаден нов раздел VII в глава трета, в който са регламентирани условията и редът за изпращане на информация до Европейската комисия. Възложителите са длъжни да изпращат обявленията за откриване на процедури и информацията за сключени договори, когато стойността на поръчката е над праговете, определени в чл. 45а от законопроекта. Обявленията се публикуват в Република България след датата на изпращането им до Европейската комисия. Те не могат да съдържат информация, различна от изпращаната в ЕС. 
Съгласно законопроекта възложителят може да ограничи правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, като го запази само за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания. Такова решение е допустимо, когато обектът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания. 
Във връзка с горното са измененията в чл. 38 и 59 от ЗОП. С тях отпадат преференциите за специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания, свързани с класиране на предложените от тях ценови оферти и с размера на гаранцията за изпълнение на договора. Промените произтичат от необходимостта за създаване на еднакви условия за участие на български и чуждестранни лица в процедури за възлагане на поръчки в страната след 2007 г. и осигуряване спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 
Важни промени са направени в раздел I на глава четвърта, който урежда общите изисквания към кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки (чл. 46 и следващите от ЗОП). В съответствие с изискванията на директивите са прецизирани обстоятелствата, наличието на които води или може да доведе до отстраняване на кандидат или участник в процедура. Уточнени са и документите, които следва да представят чуждестранните физически и юридически лица за удостоверяване липсата на тези обстоятелства. С измененията в чл. 51 е допълнен списъкът с документи, които възложителите могат да изискват от кандидатите или участниците за доказване на техническите им възможности и квалификация. Новият чл. 53а дава възможност лицата да докажат тези обстоятелства чрез представяне на удостоверение за регистриране в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз.
В законопроекта са предвидени различни средства за комуникация на страните. Участниците в процеса на възлагане на обществени поръчки могат да обменят информация чрез електронни средства, факс или телефон. Избраните от възложителя средства трябва да бъдат общодостъпни. С оглед широкото навлизане на информационните технологии възложителите могат да публикуват предварително обявление на т.нар. “профил на купувача”. Съгласно 
§ 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби това е интернет адрес на възложителя, на който освен предварителните обявления може да се публикува и друга полезна информация, свързана с провеждане на обществени поръчки – покани за представяне на оферти, сключени договори, прекратени процедури и др.
В самостоятелна глава шеста “а” е регламентирана нова процедура - състезателен диалог (чл. 83а – 83з). Тя може да се прилага от класически възложители, когато предметът на обществената поръчка е сложен и е обективно невъзможно да се определят техническите спецификации, финансовите или правните изисквания за нейното изпълнение. По тази причина възлагането на поръчката не може да се реализира чрез използване на открита или ограничена процедура. Тези особености на обекта на поръчката налагат вместо стандартната документация възложителят да изготви т. нар. описателен документ, в който най-общо определя потребностите и изискванията си. Възложителят задължително мотивира избора на тази процедура в решението за откриване. При състезателния диалог критерий за избор на изпълнител винаги е икономически най-изгодната оферта. За разлика от откритата и ограничената процедура той се провежда на три етапа. Допълнителен етап спрямо другите две процедури е провеждането на разговори (диалог) с кандидатите, допуснати след предварителния подбор. Този етап има за цел обсъждане на въпроси, които по обективни причини не могат да се решат при откриване на процедурата. Кандидатите представят оферти след обсъждане и изясняване на произтичащите от тези въпроси параметри на поръчката.
Ново законодателно решение е предвидената възможност и класическите възложители да сключват рамково споразумение 
(чл. 93а – 93г). Това право съгласно действащата нормативна уредба имат само секторните възложители. Правилата, уреждащи рамковото споразумение, са обособени в нова глава. Рамково споразумение може да се сключи с едно или няколко лица. Преценката е на възложителя и зависи от нуждите му и от предмета на поръчката. Рамковото споразумение може да се сключи въз основа на всяка проведена процедура по ЗОП с изключение на договаряне без обявление. То не може да се прилага, когато с него се предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
В законопроекта е предоставена възможност на възложителите да създават динамична система за доставки 
(чл. 93д – 93л). Това е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики съответстват на изискванията на възложителя. Всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и представи предварителна оферта, може да бъде включен в системата по всяко време на нейното действие. Динамична система за доставки може да се създава само чрез открита процедура. Важно предимство е, че при създаването на системата и при възлагането на обществени поръчки чрез нея възложителите използват единствено електронни средства. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересувани лица. Динамичната система за доставки не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
Когато спецификациите на поръчката са точно определени, възложителите могат да изберат изпълнител чрез използване на електронен търг, като това обстоятелство следва да бъде посочено в обявлението. Необходимо е да се отбележи, че не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност. Предвижда се условията и редът за неговото прилагане да се уредят подробно в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да ограничат броя на подходящите кандидати, които ще бъдат поканени от тях да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог. В тези случаи в обявлението за обществена поръчка трябва да се посочат обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите ще приложат. Успоредно с това следва да се спази и общото изискване броят на поканените кандидати да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.
При процедурите на състезателен диалог и договаряне с обявление възложителите могат да проведат договарянето на няколко етапа, като на всеки следващ етап намаляват броя на разглежданите предложения. Целта е улесняване процеса на оценяване и избор на оферта, която най-пълно съответства на изискванията на възложителя.
Изменени са и разпоредбите относно процедурата на договаряне без обявление. Допълнени и прецизирани са основанията за провеждането й. Отпада изискването за изготвяне на документация и задължително представяне на документи от поканените в договарянето лица. 
Променена е правната уредба на обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки (глава единадесета от ЗОП). В съответствие с изискванията на Директива 89/665/ЕИО и Директива 92/13/ЕИО новият ред предвижда възможност за обжалване на всяко решение, действие или бездействие на възложителя от всяко заинтересувано лице пред специализиран административен орган – Комисията за защита на конкуренцията. Жалба може да се подава до сключване на договор или на рамково споразумение. Копие от жалбата се изпраща на възложителя, който може и сам да отстрани допуснатото нарушение до приключване на производството пред комисията.
Подаването на жалбата не спира провеждането на процедурата. Когато са налице предвидените в закона предпоставки и след представяне на обезпечение, комисията може да наложи като временна мярка спиране на процедурата. Предвидени са кратки срокове за произнасяне – до два месеца. Производството е двуинстанционно. Решението на комисията може да се обжалва пред 
3-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок. Решението на ВАС е окончателно. Целта на промяната е постигане на бързина и ефективност на производството по обжалване. 
Предвижда се по същия ред да се обжалват процедурите за малки обществени поръчки и за специални обществени поръчки, провеждани по наредбите по чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 7 от ЗОП.
В съответствие с измененията в реда за обжалване е променен срокът за сключване на договор за обществена поръчка. Това може да се осъществи в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, когато срещу него не е подадена жалба. В противен случай договор може да се сключи, ако Комисията за защита на конкуренцията не е спряла процедурата. 
Важна последица от въвеждането на новия ред за обжалване е закриването на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки. По-нататъшното съществуване на такъв специализиран арбитраж е несъвместимо с принципите, върху които е изградена новата процедура за обжалване. Въвеждането на административен ред, по който се разглеждат решенията, действията и бездействията на възложителите, противоречи на същността на арбитража. Съгласно българското законодателство той е компетентен да разглежда само имуществени спорове. Във връзка с това идеята за съществуване на арбитражен съд не е отхвърлена изцяло. Лицата, претърпели вреди в резултат на нарушения на закона при провеждане на процедури на възлагане на обществени поръчки, могат да претендират обезщетения по исков ред пред граждански съд или пред избран от тях арбитраж.
Със законопроекта са направени изменения и в глава тринадесета от ЗОП. Разширен е обхватът на съставите на административнонаказателните разпоредби и е увеличен размерът на имуществените санкции. 
С цел улесняване прилагането на закона в Допълнителните разпоредби са въведени легални дефиниции на новите понятия и са определени понятия от действащия закон, които са създавали затруднения в практиката. 
Измененията в останалите текстове на закона са с оглед цялостното хармонизиране на разпоредбите с очертаните нови моменти.
Важни промени са направени и с Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. В изпълнение на поетите ангажименти пред ГД “Вътрешен пазар и услуги” на Европейската комисия е извършен преглед на националното законодателство. В резултат на това са открити процедури в други закони, изключващи прилагането на ЗОП относно обекти, за които следва да се прилага редът за възлагане на обществени поръчки. Това наложи изменение на разпоредби в тези закони. Целта на промените е да се отменят всички специални процедури и вместо тях да се прилагат правилата на ЗОП.
В Закона за общинския дълг е изменен чл. 19 и са отменени разпоредбите на чл. 20 – 38. Промените предвиждат процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник да се провежда по реда на ЗОП. 
Съгласно изменението в чл. 49 от Закона за Българската народна банка изборът на международен одитор също ще се извършва чрез провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
С изменението на Закона за железопътния транспорт се предвижда договорът за извършване на обществени превозни услуги по чл. 54 да се възлага по реда на ЗОП.
В чл. 12а от Закона за подпомагане на земеделските производители е създадена нова ал. 5, съгласно която одобряването на складове за съхраняване на земеделска продукция и сключването на договорите се извършват по реда на ЗОП. 
Със законопроекта е предвидено изменение в чл. 53, ал. 10 от Закона за гражданското въздухоплаване. Запазва се принципът, че за дейностите, свързани с безопасността на въздухоплаването, управлението на въздушното пространство и осигуряването на аеронавигационното обслужване, не се прилага редът за възлагане на обществени поръчки. Това изключение е уредено в нова разпоредба на чл. 13 от ЗОП, като съответните текстове в Закона за гражданското въздухоплаване са отменени. 
Изменени са чл. 126 и 137 от Закона за устройство на територията. Промените предвиждат проучването и проектирането на устройствени планове, изборът на устройствена концепция и изработването на инвестиционни проекти да се възлагат по реда на ЗОП.
Съгласно изменението на чл. 12, ал. 3 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране отпада изискването проектирането и строителството да се извършват от различни лица.
Предложеният законопроект е съобразен изцяло с изискванията на европейските директиви в областта на обществените поръчки. С приемането на промените ще се подобри функционирането на системата на обществените поръчки в страната, като по този начин ще се гарантира спазването на принципите за прозрачност, равнопоставеност, свободна и честна конкуренция и недопускане на дискриминация при тяхното възлагане. С усъвършенстването на нормативната уредба ще се постигне по-ефективно разходване на бюджетни средства. Приемането на промените в закона е от важно значение за усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Съгласно европейската практика разходването на средствата от тях ще се извършва по правилата на ЗОП, които следва да са съобразени с изискванията на европейските директиви.
Привеждането на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз ще улесни процеса на присъединяване към останалите държави - членки на Общността, и ще стимулира развитието на българската икономика.
Предвижда се измененията в ЗОП да влязат в сила от 1 юли 2006 г. 
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