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Делегация на Камарата дискутира с HDB професионалното обучение, 
законодателството в сектора и обществените поръчки 
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Инж. Джани Антова, гл. експерт 
„Международна дейност“ – КСБ

Честите срещи са ясен признак за раз-
бирателство, ползотворно сътрудничество 
и визия за съвместни бъдещи дейности. С 
тези уводни думи започна срещата между 
Камарата на строителите в България и 
Немската строителна камара (HDB), която 
се проведе в Мюнхен. Родната делегация бе 
водена от инж. Светослав Глосов, в нея бяха 
и инж. Иван Бойков – изп. директор на КСБ, 
инж. Николай Николов – председател на ОП на 
КСБ – Бургас, и инж. Джани Антова – главен 

експерт „Международна дейност“. Предста-
вителите на Камарата бяха в Германия по 
покана на генералния директор на HDB Ми-
хаел Книпер.

По време на срещата беше направена 
кратка ретроспекция на съвместната дей-
ност на организациите и бяха обменени 
виждания за развитието на строителния 
отрасъл в двете държави. Представителите 
на браншовите камари на домакини и гости 
отделиха внимание на значението на профе-
сионалното обучение като важна част от 
напредъка в сектора. 

Д К к HDB ф б

С КСБ полагаме общи 
усилия за промяна на 
законодателството

Инж. Лазар Лазаров, 
председател на УС на АПИ: СПЕЦИАЛЕН 

ГОСТ
Петър Диков, 
главен архитект 
на Столичната 
община:

Програмата за саниране 
ще даде на гражданите 
енергийно ефективни 
домове

ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна 
на Директива 2004/18/ЕО

 на стр. 12-13

 на стр. 19-46
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РАЗГОВОР ЗА ПРОФЕСИИТЕ

Нашият юнак стана първокласник с го-
лям мерак. Можеше да брои до 100, познава-
ше буквите, а с джаджите вкъщи беше на 
„ти” веднага щом проходи. Амбициозната му 
майка го записа да учи френски език още от 
детската градина. Защо ли? Защото юнакът 
щеше да бъде четвъртото поколение софи-
янче, което задължително трябваше да знае 
езика на Мопасан преди този на Иван Вазов. 
Както майка му, както нейната майка, както 
и далечната прабаба, която имала запазен 
стол в храма „Св. Неделя” за тогавашните 
неделни служби…

В един от часовете госпожата провела 
„свободен” разговор за професиите. Кой ка-
къв искал да стане, на кого какво работел 
баща му. И станала патакламата. Един искал 
да бъде адвокат, друг – министър, трети – 
пожарникар, артист, машинист в метрото…

Нашият леко се притеснил, защото тези 
професии нещо не му допадали, а и не знаел 
точно какво означават. Но знаел за работа-
та на татко си, който всяка вечер се приби-
рал с мръсни обувки и майка му непрекъснато 
натяквала, че е донесъл калта на цяла София. 
Това много допадало на малкия. И той, когато 

го изтървавали от поглед, докато си играел 
зад блока, все гледал да намърси обувките 
си, та и за него да се отнасяла приказката 
за калта на столицата…

Та юнакът казал, че ще стане строител 
като баща си и ще ходи непрекъснато с кал-
ни обувки. Класът първоначално се вцепенил, 
после се изсмял на нашия за избора на про-
фесия.

Минало и заминало, но момчето си има-
ло едно наум. При първото хубаво време ня-
колко души от фирмата на баща му дошли в 
училищния двор под Витоша, за да измажат 
отвън красивия параклис. Госпожата извела 
децата да погледат как работят тези хора 
с изпръсканите с варов разтвор дрехи, пого-
ворила с тях, после събрала учениците и им 
казала: „Този параклис е подарък за нашето 
училище от български строители. Дотук 
той беше дар от една друга фирма, а сега го 
довършват майсторите от компанията на 
бащата на вашия съученик…”

После? Ами после половината момчета 
твърдели, че ще станат строители. 

 От тухларната Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Невена Картулева

„Ще работя за това 
2015-а да е година на ре-
форми. Зададохме смислени 
приоритети в енергети-
ката, модерната инфра-
структура, дългосрочното 
планиране в страната.“ 
Това заяви държавният 
глава Росен Плевнелиев по 
време на пресконференция 
на „Дондуков“ 2, на която с 
вицепрезидента Маргари-
та Попова отчетоха три 
години от встъпването си 
в длъжност.

По темата за газа той 
коментира, че е възмож-
но страната ни да купува 
синьото гориво от Катар. 
Президентът допълни, че 
по въпроса има политиче-
ско разбирателство и иде-
ята би била осъществима 
скоро, ако България работи 
с ЕК в правилната посока, 
така че да купуваме ка-
тарски газ дори и през съ-
ществуващи терминали в 
Гърция и в Турция. 

„По отношение на иде-
ята за хъб у нас – не съм 
против, но не съм впечат-
лен. Аз съм и първият дър-
жавен глава, който каза, 
че докато зависим от една 
тръба, не сме конкуренто-
способни“, обясни Плевне-
лиев. 

Държавни ят глава 
определени одобрената 

от правителството уп-
равленска програма до 
2018 г. като ясен знак и 
заявка за стабилност и 
пълен мандат. Той изрази 
надежда, че намеренията 
на кабинета са в синхрон 
с обещанията, поети по 
време на предизборната 
кампания, както и с коа-
лиционното споразумение 
между партньорите. Пре-
зидентът окуражи прави-
телството и парламента 
да проведат спешни ре-
форми и подчерта, че ще 
продължи и ще доведе до-
край инициативата си за 
национален референдум 
за начина, по който да се 
избират народните пред-
ставители. 

Във връзка с фалита на 
КТБ той коментира: „Ще 
следя само едно – ще има 
ли осъден и колко пари ще 
се върнат от откраднати-
те милиони на хората.“

На въпрос, дали ще се 

кандидатира за втори 
мандат, Росен Плевнелиев 
отговори, че е твърде рано 
темата да бъде обсъжда-
на. По думите му всеки, 
който отсега прави пла-
нове за президентските 
избори, ще сбърка.

„Време е управляващи-
те да обърнат внимание на 
социалната тема. Хората 
живеят бедно. Социалната 
чувствителност трябва 
да бъде изразена от всич-
ки власти в държавата“, 
заяви от своя страна ви-
цепрезидентът Маргари-
та Попова. Тя посочи и че 
все повече се увеличават 
заплахите за национална-
та сигурност, затова ще 
трябва да бъдат предпри-
ети мерки срещу риско-
вете. Попова допусна, че 
темата ще е предмет на 
обсъждане на заседание на 
Консултативния съвет по 
национална сигурност към 
държавния глава.

Невена Картулева

Николай Николов е на-
значен за зам.-министър 
на енергетиката със запо-
вед на премиера Бойко Бо-
рисов, съобщиха от прави-
телствената пресслужба.

Той е  магистър по 
право и по международни 
икономически отноше-
ния от УНСС. Членува в 
Софийската адвокатска 
колегия. Има над 19 годи-
ни опит в областта на 
корпоративните финанси, 
сливанията и придобива-
нията, натрупан основно 

в „Прайсуотърхаус Купърс“ 
и „Транзакта“. Достига 
ниво старши мениджър в 
първата компания, пре-
ди да основе „Транзакта“ 
през 2002 г. Участвал е 
в проекти в частния сек-
тор, включително в енер-
гийната сфера, в България 
и региона.
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com   www.kontrol-invest.com

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Емил Христов

Законът за управление 
на средствата от Евро-
пейския съюз ще влезе в 
Народното събрание през 
пролетта. Той има за-
дача да уреди правата и 
задълженията на всички 
участници в системата 
и да вмени ангажименти 
и срокове за изпълнение 
на процесите. Това заяви 
вицепремие рът по евро-
пейските фондове и ико-
номическата политика То-
мислав Дончев по време на 
изслушване в парламентар-
ната Комисия по европей-
ските въпроси и контрол 
на европейските фондове. 
След като влезе в сила, 
законът ще даде възмож-
ност бенефициентите да 
обжалват всяка една фи-
нансова корекция на одит-
ния орган на оперативните 
програми. 

„В сегашната система 
голяма част от решения-
та на проверяващите не 
могат да се оспорват”, 
изтъкна Дончев и добави, 
че много често бенефи-
циентите смятат, че са 
получили несправедлива 

санкция. Вицепремиерът 
обясни още, че текстове-
те от предложения закон 
ще дадат зелена светлина 
и на обжалванията по Ад-
министративнопроцесу-
алния кодекс, а не както в 
момента само по Граждан-
скопроцесуалния кодекс, 
което бави процедурата. 

По думите му ще има и 
санкции за администрация-
та, работеща с еврофондо-
вете. Той не конкретизира 
какви точно ще са наказа-

нията, но даде да се раз-
бере, че целта е да не се 
бавят повече проектите. 
Освен това държавните 
чиновници също ще носят 
отговорност за допуснати 
нарушения и грешки. „Сис-
темата за еврофондовете 
ИСУН ще бъде надградена с 
възможност за електронно 
кандидатстване, подаване 
и отчитане на проектите“, 
обеща вицепремиерът.

„През 2015 г. се очаква 
България да успее да усвои 

5,6 млрд. лв. по различни 
проекти. Това е годишна-
та цел, ако не искаме да 
загубим средства“, каза 
Дончев. „Няма държава 
членка, която през първия 
си програмен период да 
има 100% усвояване на ев-
ропарите“, допълни той. 
Вицепреми ерът поясни, че 
заложената цел е напълно 
достижима, но градусът 
на политическите емоции 
вреди на плащанията. 

„Срокът, който имаме 

от ЕС, за да сме готови с 
новия Закон за обществе-
ните поръчки, е 1 януари 
2016 г. Имаме амбицията 
да влезем изцяло в този 
график“, каза Дончев и до-
бави, че още в началото на 
мандата си е провел сре-
ща с Камарата на строи-
телите в България и дру-
ги браншови организации, 
като ги е помолил да му 
предоставят предложения 
и идеи, които своевремен-
но да бъдат включени в 
новия закон. „Не считам, 
че трябва задължително 
ЗОП да е на разположение 
на гласуване още лятото. 
Смятам, че няма да е про-
блем да се отложи с два 
или три месеца и след под-
робна дискусия да предло-
жим възможно най-добрия 
нормативен акт“, съобщи 
вицепремиерът.

„За програмния пери-
од 2014 – 2020 г. вече са 
одобрени от Брюксел ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“, ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ и малката програ-
ма за най-нуждаещите се 
граждани. В много напред-
нала фаза са и други три 

програми. Надявам се те 
да бъдат одобрени до края 
на февруари“, посочи за-
местник министър-пред-
седателят. „По-сложна е 
ситуацията с ОП „Регио-
ни в растеж” и ОП „Окол-
на среда“, отбеляза той. 
„В момента дискутираме 
проблемните теми и се 
надявам скоро да имаме 
решение“, акцентира вице-
премиерът. 

Запитан за средства-
та, отделяни за Североза-
падния регион на България, 
Томислав Дончев посочи, че 
районът е определен за ин-
тегрирана териториална 
инвестиция. „Имаме изгот-
вена стратегия, на която 
се базират средствата за 
вложения в областта“, каза 
той и подчерта, че това е 
и първият регион в стра-
ната, в който ще се при-
лага новият модел на фи-
нансиране. Дончев поясни, 
че няма евросредства за 
пътя София – Видин, и зая-
ви, че има няколко възможни 
източника за финансиране. 
Единият е по плана „Юн-
кер“, а другият вариант е 
публично-частното парт-
ньорство. 

Вицепремиерът Томислав Дончев: 

През 2015 г. трябва да усвоим над 5,6 млрд. лв. по оперативните програми

Невена Картулева

Министерството на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ), 
Министерството на финан-

сите и Българската банка 
за развитие са разработили 
проект на пакет от докумен-
ти, включващи методически 
указания към общините и 
сдруженията на собствени-

ците, както и необходимите 
образци за кандидатстване 
по Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилните жилищ-
ни сгради, става ясно от съ-

Оградата по грани-
цата с Турция да бъде 
доизградена без тръжна 
процедура. Договорите 
за услуги, доставки или 
строителство, касаещи 
подобни защитни съоръ-
жения, бяха изключени от 

обхвата на общия ред за 
възлагане на търг. Това 
решиха депутатите, 
като приеха окончател-
но промени в Закона за 
обществените поръчки, 
предложени от народни-
те представители от 

четирите управляващи 
партии – ГЕРБ, Реформа-
торския блок, АБВ и ПФ. 

Правителството вече 
взе решение да се направи 
ограда по протежението 
на цялата граница с Тур-
ция. Към съществуващи-

общение на МРРБ. Пълният 
текст на документите може 
да бъде намерен в интернет 
страницата на ведомството 
в раздел „Проекти на админи-
стративни актове“. Срокът 
за подаване на коментари и 
предложения изтече на 21 яну-
ари и се очаква документите 
да бъдат приети от МС след-
ващата седмица.

Снимка авторът

те 33 км трябва да се до-
изградят още 82 км, като 
това ще става поетапно, 
а до 30 януари МВР тряб-
ва да изготви задание за 
проектирането. 

Прогнозната цена на 
допълнителните киломе-
три защитно съоръжение 
е около 90 млн. лв.



тите до края на 2015 г., 
когато изтича крайният 
срок за допустимост на 
разходите по ОПТ”, комен-
тира министърът.

Ивайло Московски от-
чете, че по ОПТ се финан-
сират 22 инвестиционни 
проекта, като 7 от тях 
са завършени. Изградени 
и рехабилитирани са над 

242 км жп линии, а повече 
от 140 км магистрали са 
въведени в експлоатация. 
Построени са 13 станции 
и 13 км линии на столич-
ното метро. През 2015 г. 
се очаква да бъдат завър-
шени 260 км жп трасета 
и 125 км автомагистрали. 

Той подчерта, че през 
миналата година са от-
крити 5 големи инфра-
структурни проекта – жп 
линията Михайлово – Кало-
яновец, жп гара Пазарджик, 
обходният път на Враца, 
пътят Кърджали – Подкова 
и Речният информационен 
център в Русе. „В момента 
се работи по общо 15 го-
леми проекта, сред които 
са магистралите „Стру-
ма” и „Марица” и новите 
участъци на метрото в 
София. През 2014 г. започ-
на строителството на 
бреговите центрове във 
Варна и Бургас, рехабили-
тацията на жп трасето 
от линията Септември – 
Пловдив, модернизирането 
на Централната жп гара в 

София, стартиран е про-
ектът за изграждане на 
интермодален терминал 
в Пловдив”, припомни още 
Московски. 

Галина Василева под-
черта, че въпреки изоста-
ването автомагистрали-
те „Струма” и „Марица” ще 
бъдат успешно завършени 
преди края на годината. 
Очаква се в края на април 
или началото на май да 
бъдат открити и новите 
линии на метрото, по кои-
то основните строителни 
дейности вече са приклю-
чили. Изграждането на 
интермодален терминал 
в Пловдив и модернизация-
та на жп гарите в София и 
Бургас също трябва да бъ-
дат приключени навреме. 
Тя посочи, че в момента 
България получава консул-
тантска помощ от ЕИБ 
по рисковите проекти на 
ОПТ. Експертите разпис-
ват конкретни мерки за 
намаляване на опасност-
та те да не бъдат реали-
зирани.
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Пропадналият участък при км. 25+580 
от път II-53 Поликраище – Лясковски кан-
тон – Елена – Майско ще бъде възстано-
вен в скоро време. Второкласният път 
свързва Елена с областите Велико Тър-
ново и Сливен и осъществява връзката 
между Северна и Южна България чрез 
прохода Вратник. В момента участъкът 
от км. 22+672 до км. 35+788 на път II-
53 е затворен за движение. Причината е, 
че настилката в отсечката пропадна в 
края на миналата година след поройните 
дъждове. 

За укрепването на трасето Агенция 

„Пътна инфраструктура” (АПИ) предприе 
извършването на проучвателно-про-
ектантски дейности. Междувременно 
стартира и процедурата за финансира-
не на предстоящите строителни работи 
пред Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Ми-
нистерския съвет. Точната стойност 
на укрепването ще бъде определена с из-
готвянето на проект за необходимите 
ремонтни дейности. Предварителната 
оценка на експертите след направените 
огледи показва, че ще са необходими над 
1,5 млн. лв. 

Мартин Славчев

„Обединяваме усилията 
си с МВР за поддържане 
на единната система за 
видео наблюдение”, заяви 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъ-
кова. Тя и министърът на 
вътрешните работи Весе-
лин Вучков подписа Спора-
зумение за общи действия 
за поддръжка, интеграция 
и развитие на системата 
за видео наблюдение на 
територията на София. 

„В момента в нея са 
включени над 390 обекта. 
Изнесен е и действащ цен-
тър на бул. „България”, кой-
то има за цел да наблюда-
ва подлезите по булеварда. 
Припомням, че ремонтни-
те дейности там започна-
ха през миналата година, 
а през тази пролет те ще 
бъдат завършени. Пред-
гаровият площад на Цен-
трална жп гара също има 
видео наблюдение. През ля-
тото предстои и възста-

новяване на осветление-
то на този рисков обект”, 
сподели Фандъкова. 

По  д умите  й  през 
2015 г. още 103 обекта ще 
се присъединят към сис-
темата за видео наблю-
дение. „Планираме такова 
да бъде извършвано в още 
няколко училища и детски 
градини. Разширяваме об-
хвата и в Борисовата гра-
дина в столицата. Сигур-
ността е приоритет на 
МВР и ние ги подкрепяме 

напълно”, каза още Йордан-
ка Фандъкова.

„Софи я  показа  как 
трябва да бъде изградено 
едно добро видео наблю-
дение и по този показател 
може да служи за пример 
на останалите населени 
места в страната. Факт 
е, че след като система-
та функционира нормално, 
нивото на престъпността 
спадна с 30 – 40%”, допълни 
министърът на вътрешни-
те работи Веселин Вучков.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Десислава 
Бакърджиева

Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура” ( ОПТТИ) 
е одобрена от ЕК, но тя 
реално не функционира. 
Причината е, че все още 
няма съгласуван формуляр 
за кандидатстване по про-
грамата. Такъв се очаква 
да има в средата на 2015 г. 
и тогава ще може да запо-
чне процесът на подаване 
на проектните предложе-
ния за одобрение. Въпре-
ки това първата полови-
на на годината няма да 
бъде загубена, тъй като 
в момента се провеждат 
тръжни процедури за част 
от приоритетните инфра-
структурни обекти. Об-
ществените поръчки са 
на стойност 1 млрд. евро, 
или около половината от 
бюджета на ОПТТИ. Това 
стана ясно по време на 
годишния отчет за напре-
дъка на Оперативна про-
грама „Транспорт” (ОПТ). 
Изпълнението по ОПТ и 
развитието на ОПТТИ 
представиха министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 

Московски и директорът 
на „Координация на програ-
ми и проекти” инж. Галина 
Василева.

„Не допуснахме загуба 
на средства през 2014 г. 
и ще направим всичко въз-
можно да усвоим остава-
щия финансов ресурс по 
ОП „Транспорт”. Договорен 
е целият наличен бюджет 
на програмата и са раз-
платени над 1,5 млрд. евро, 
или 71 – 72% от всички 
средства. Почти 1,1 млрд. 
евро вече са възстановени 
към националния бюджет 

от Брюксел”, посочи ми-
нистър Московски. По ду-
мите му до края на 2015 г. 
трябва да се усвоят около 
600 млн. евро, което ще 
е голямо предизвикател-
ство за ведомството и 
бенефициентите. Бълга-
рия ще води преговори с ЕК 
да се постигне правилото 
n+3, което е договорено за 
някои други държави. „Ако 
успеем, това ще бъде до-
пълнителен бонус и глътка 
въздух за проектите. Ако 
това не се случи, ще се оп-
итаме да завършим обек-

Автомагистрали „Струма” и „Марица” ще бъдат успешно завършени
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Иноватива фамилна фирма
Ammann е водещ световен производител на асфалтови бази, 
бетонови възли, машини и услуги за строителния бранш с ключова 
компетентност в пътното строителство. Нашите силни страни са 
отговорността на една фирма с дългогодишна история и силната 
ни международна представеност. От 1869 година с безбройните си 
иновации, конкуретно способни и надеждни решения ние опреде-
ляме мащабите в пътностроителния бранш. 
 
Допълнителна информация за асфалтови смесители, асфалтопола-
гачи и валяци може да намерите на www.ammann-group.com 

АММАНН БЪЛГАРИЯ
Бул. Симеоновско шосе 102

1700 София
Тел. + 359 2 442 2441

факс + 359 886 116 101
info.abg @ ammann - group.com

Партньорство за 
цял живот

П р а в и т е л с т в о т о 
предвижда одит на адми-
нистративните услуги и 
регистри, въвеждане на 
оценка на въздействието 
на законите и намалява-
не броя на служителите в 
държавните ведомства. 
Това стана ясно от ду-
мите на вицепремиера по 
коалиционната политика 
и държавната админи-
страция Румяна Бъчваро-
ва, която даде прескон-
ференция в Гранитната 
зала на Министерския 
съвет. 

Тя представи екипа 
си, съставен от петима 
съветници, както и свои-
те приоритети. Начал-
ник на кабинета й е Ан-
тон Герунов, който беше 
икономически съветник в 
първото правителство 
на ГЕРБ. Тома Биков ще 
консултира вицепремиера 
по въпросите, свързани с 
борбата с корупцията в 
администрацията, Ясен 
Атанасов – ще я съвет-
ва в сферата на култу-
рата и образованието. 
Васил Величков ще от-
говаря за електронното 
управление, Калина Кон-
стантинова – за админи-
стративната реформа. 
Христина Иванова ще е 
съветник по комуникация 
и медии.

Р умяна  Бъчварова 
уточни, че към момента 
в страната са активни 
2312 административни 

услуги и 924 регулаторни 
режима, като едва 13% 
от тях са електронни, а 
за 63% от услугите граж-
даните и бизнесът се явя-
ват посредник между от-
делните администрации. 

„По-лесните връзки 
между ведомствата ще 
спестят десетки ми-
лиони човекочаса всяка 
година. Администраци-
ите са изграждани като 
наколни жилища – с мно-
го вертикални, но малки 
хоризонтални връзки. Ще 
работим без собствено 
ведомство, най-вече чрез 
Съвета за развитие, Съ-
вета за административ-
на реформа и Съвета за 
електронно управление и 
с финансиране от бюдже-

та на Министерския съ-
вет“, обясни Бъчварова.

Тя посочи, че всеки 
ден средно 2,5 норматив-
ни акта търпят промени, 
което създава усещане 
за нестабилност. Зато-
ва административната 
реформа ще включва и 
оценка на въздействието 
на законодателството. 
Бъчварова съобщи още, 
че Съветът за админи-
стративна реформа е 
приел списък със 100 бази 
данни, които да бъдат 
отворени за обществе-
ността. Като свой пър-
ви успех вицепремиерът 
отчете намаляването 
на цената за достъп до 
Търговския регистър от 
30 хил. лв. на 100 лв. 

Проект на Закон за 
енергийната ефектив-
ност (ЕЕ) беше одобрен 
от Министерския съвет 
по време на редовното му 
седмично заседание. Той е 
разработен във връзка с 
транспонирането на Ди-
ректива 2012/27/ЕС от-
носно енергийната ефек-
тивност.

С документа се въвеж-
да задължение за сградите 
– държавна собственост, 
ежегодно да се предприе-
мат мерки за подобряване 
на енергийните характе-
ристики на поне 3% от 
общата им разгъната за-
строена площ.

Регламентира се и из-
искване големите пред-
приятия да се подлагат 
на енергийно обследване 
поне веднъж на всеки че-
тири години.

В законопроекта се 
предвижда издаване на 
сертификат за отделни 
части в дадена сграда, в 
случай че те имат различ-
но предназначение.

Срокът на валидност 
на удостоверенията за 
вписване в публичните ре-
гистри на лицата, извърш-
ващи обследване и серти-
фициране на постройки и 
промишлени системи, да 
се увеличи от 3 на 5 годи-

ни, е заложено още в до-
кумента. Очаква се тази 
промяна да съдейства за 
намаляване на админи-
стративната тежест за 
бизнеса.

Със законопроекта се 
регламентира начинът 
за определяне на нацио-
налната цел за енергийна 
ефективност за 2020 г. За 
подпомагане на изпълне-
нието й задълженията ще 
бъдат разпределени меж-
ду: крайните снабдители, 
доставчиците от послед-
на инстанция; търговци-
те с издадена лицензия за 
търговия с електрическа 
енергия, които продават 

на крайни клиенти пове-
че от 75 GWh годишно; 
топлопреносните пред-
приятия и доставчиците, 
които продават повече от 
75 GWh годишно; крайните 
снабдители и търговци на 
природен газ, които про-
дават на крайни клиенти 
повече от 8 млн. куб. м 
годишно; търговците на 
течни горива, които про-
дават на крайни клиен-
ти повече от 6,5 хил. т 
годишно, с изключение 
на тези за транспортни 
цели; търговците на твър-
ди горива, които продават 
на крайни клиенти повече 
от 13 хил. т годишно.

Имоти – частна собственост, намиращи се в 
землището на Симеоновград бяха отчуждени с реше-
ние на правителството при редовното му седмично 
заседание. Терените са необходими за реконструкци-
ята и електрификацията на железопътната отсечка 
Димитровград – Харманли. Трасето е с приблизител-
на дължина 36 км.

Проектът цели оптимизиране на жп линията 
Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница за 
скорост 160 км/час. Обектът е част от трансев-
ропейските транспортни коридори IV и IХ и е с на-
ционално значение.

Финансирането на процедурите по отчуждаване 
на имотите се осигурява от НК „Железопътна ин-
фраструктура“.

Решението на кабинета може да бъде обжалвано 
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтере-
сованите лица по реда на АПК.

Страницата подготви
Невена Картулева

Министерският съвет прие 
управленска програма за пери-
ода 2014 – 2018 г. по време на ре-
довното си седмично заседание. 

Тя обхваща 21 области, за 
чието развитие кабинетът е 
набелязал 423 цели и 1155 мер-
ки. Сферите са външна поли-
тика, правосъдие, икономика 
и растеж, публични финанси, 

еврофондове, законодателни 
промени при обществените 
поръчки, електронно управле-
ние и държавна администра-
ция, образование и наука, соци-
ална политика, здравеопазване, 
енергетика, транспорт и ин-
фраструктура, регионална 
политика, земеделие, селско 
стопанство и гори, екология 
и опазване на околната среда, 
превенция и контрол на рис-
ковете от бедствия и аварии, 

култура и духовност, подобря-
ване на публичната среда, от-
брана, сигурност и обществен 
ред и младежта и спорта. 

В мотивите към решението 
се посочва, че документът е 
разработен в изпълнение на Ко-
алиционното споразумение за 
съставяне на проевропейско ре-
форматорско правителство за 
устойчиво развитие на Бълга-
рия. Програмата ще бъде пред-
ставена в Народното събрание.
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Емил Христов

Инж. Лазаров, прове-

дохте среща с ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в Бълга-

рия. Една от засегнати-

те теми в разговорите 

е била необходимостта 

от промени в норматив-

ната база. 

Да, точно така. Ос-
новният диалог се воде-
ше около необходимите 
законодателни  промени 
в сектора. Няколко са ос-
новните аспекта. Първи-
ят от тях е чисто дого-
ворните отношения между 
отделните участници в 
строителния процес - въз-
ложител, главен изпъл-
нител, подизпълнители, 
доставчици на материали 
и наемодатели. Към на-
стоящия момент Законът 
за обществените поръчки 
не регламентира доста-
тъчно адекватно стату-
та на подизпълнителите. 
Законът изисква те да се 
декларират още в самото 
начало, когато все още не 
е ясно дали имат съот-
ветния опит да свършат 
необходимата работа. 
Ето защо в повечето слу-
чаи главните изпълнители 
предпочитат да участват 
на търговете самосто-
ятелно, а впоследствие 
наемат подизпълнители. 
Дружествата обаче на 
този етап не могат да 
бъдат обявени като по-
дизпълнители и затова те 
биват отбелязвани като 
„доставчици” или „наемо-
датели на техника”. По 
този начин не се запла-
щат адекватно извърше-
ните от тях СМР, те не 
могат да използват нито 
референции, нито пък им 
се отчита опит. Точно за 
да избегнем вратичките 
в законодателството и 
това заобикаляне на нор-
мативната база и за да 
излязат всички малки фир-
ми на светло и да могат 
да трупат опит и рефе-
ренции, се радвам, че КСБ 
инициира законодателни 
промени в тази посока. 

От Камарата насто-
яват да се регламентира 
ясно юридическият ста-
тут на подизпълнителя. 
От АПИ ги подкрепяме, 
защото това е правилни-
ят начин, за да се разкъса 
порочният кръг, и съм си-
гурен, че така реално ще 
се помогне на компаниите 
да се развиват. Малки-
те и средните фирми ще 
могат да участват са-
мостоятелно в общест-
вените поръчки. Сега се 
получава парадоксът, че 
те са участвали в изграж-
дането на даден обект, 
но  фактът  никъде не е 
отбелязан. Това е една от 

насоките, в които трябва 
да се направят промени в 
нормативната база и за-
едно с Камарата полагаме 
усилия за изменение в за-
конодателството.

На срещата коменти-
рахме и промени по отно-
шение на нормативната 
уредба, засягаща пътното 
строителство. Говорим за 
подготвяне на нови прави-
ла за проектиране. Визи-
рахме и необходимостта 
от изменения на Закона за 
устройство на терито-
рията. Трябва реално да 
бъдат облекчени срокове-
те за издаване на разре-
шителни за по-нисък клас 
обекти. 

Обсъдихме и други въ-
проси, свързани с норма-
тивната рамка, които не 
търпят отлагане, и тях-
ното решение ще доведе 
само до положителни ре-
зултати за бранша. Спо-
делихме и вижданията си 
относно обществените 
поръчки, в които е необ-
ходимо да участват само 
фирми, спазващи профе-
сионализъм и качество при 
изпълнението на възложе-
ните дейности. Трябва да 
бъде намерен начин да се 
ограничат дружествата, 
които влизат инцидентно 
и правят дъмпинг на паза-
ра с ниски цени и кратки 
срокове, а реално в край-
на сметка не изпълняват 
работите, за които са се 
договорили. Дискутирах-
ме различни варианти. Аз 
предложих задължително 
условие не само към глав-
ните изпълнители, но и 
към подизпълнителите да 
бъде те да са вписвани в 
Централния професиона-
лен регистър на строи-
теля. Много са общите 
теми, по които трябва да 
работим заедно с Камара-
та. Затова се договорих-
ме срещите ни да са регу-
лярни. Тази беше първата 
за годината и мога да зая-
вя, че на нея подготвихме 
почвата за бъдещи наши 
инициативи.

В средата на зимния 

период сме. На какъв 

етап от строителство-

то са големите инфра-

структурни обекти, 

както и ремонтите и ре-

хабилитацията на малки-

те пътища?

За съжаление времето 
не направи нещата по-
лесни за нас и за фирмите 
изпълнители. Пътищата 
се изграждат навън и ме-
теорологичните условия 
влияят много пряко на 
тяхната рехабилитация 
и строителство. Тези пе-
риоди, които бяха с големи 
валежи, снегове и виелици, 
преовлажниха земната 
основа. Със сигурност ще 

има известни затрудне-
ния за строителите, но 
по отношение на  срокове-
те, които към настоящия 
момент сме поставили на 
фирмите, не мисля, че има 
забавяния. Големите ин-
фраструктурни проекти 
се изграждат в график. 
Изпълнителите работят 
на всеки един от тях, на 
някои места повече, за-
щото са в различни части 
на страната и времето е 
различно. 

Как върви строител-

ството на магистрали-

те „Марица“ и „Струма“ 

и има ли повод за притес-

нение, че изграждането 

им ще се забави?

И по двата проекта 
всичко е в график. Насто-
ящата година е ключова 
за завършването на голе-
мите инфраструктурни 
обекти, които започнаха 
преди няколко години. Това 
са АМ „Марица“, както лот 
2 и лот 4 на АМ „Струма“. 
Очакваме през 2015 г. да 
са готови обходът на Мон-
тана и Западната дъга на 
София. Надявам се, че вре-

мето ще позволи обекти-
те да бъдат приключени 
и пуснати в срок. Все пак 
те се правят за хората, 
за да ги използват и да им 
се радват. За АМ „Марица“ 
искам да отбележа, че ам-
бицията ни е освен двата 
лота, които се изпълняват 
по Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013“, 
да изпълним с бюджетни 
средства и още 10 км, кои-
то са на територията на 
община Любимец. Очаквам 
те да бъдат пуснати заед-
но с лот 2 още в началото 
на лятото. В края на мина-
лата година точно в този 
участък отворихме за дви-
жение пътен възел „Дими-
тровград“. Това се наложи, 
защото около една година 
се минаваше по обходен 
път и нашето желание 
беше да облекчим трафика 
в района. Така че остана да 
пуснем участъка до ГКПП 
Капитан Андреево. 

Какво се случва със 

Северната скоростна 

тангента? 

И ма ме  а м б и ци я т а 
през 2015 г. да извършим 

съществените видове ра-
бота. Знам, че към насто-
ящия момент това звучи 
доста невъзможно, тъй 
като на самия терен няма 
абсолютно нищо. Не е за-
почнало изграждане, даже 
нямаме и разрешение за 
строеж, защото все още 
не сме отчуждили всички 
участъци от трасето. 
Забавянето с отчужди-
телните процедури през 
изминалата година беше 
и основният проблем, за 
да бъде реализирано тра-
сето. С промяната, която 
стана в Закона за дър-
жавната собственост 
(ЗДС), и след решението 
на Конституционния съд 
от средата на 2013 г. ре-
ално спря цялата инвести-
ционна дейност в пътна, 
железопътна, инженерна 
инфраструктура. Не само 
АПИ изпитва затруднения. 

Подчертавам още вед-
нъж, че това беше основ-
ната причина да имаме 
забавяне при изграждане 
на тангентата. Добре е, 
че текстовете бяха кори-
гирани от новото НС и с 
последното изменение на  

ЗДС, което влезе в сила  
преди месец, ще бъде об-
лекчен този режим. Спе-
циално за Северната ско-
ростна тангента мога да 
кажа, че вече постигнах-
ме споразумение с голяма 
част от собствениците 
да платим справедлива 
цена, която е приета и 
от държавата, и от граж-
даните. Това ще позволи 
да се издаде разрешение 
за строеж в определени 
участъци на тангентата, 
където да започнем вед-
нага строителството. 
Целта ни е още в края на 
февруари физическото из-
граждане на трасето да 
започне, за да може до края 
на ноември да имаме в го-
ляма част завършване на 
обекта. Разбира се, 16 км 
не са малко, ще бъде много 
трудна задача, но предиз-
викателството си заслу-
жава. Също така нека не 
забравяме, че тя ще доне-
се значителни икономиче-
ски ползи за живеещите в 
близост до тангентата.

Споменахте, че под-

писвате споразумения 

Инж. Лазар Лазаров, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Разчитаме на бранша за реализирането на големите пътни инфраструктурни обекти
Снимка Денис Бучел
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със собствениците. Мо-

жем ли да кажем в такъв 

случай, че вече нямате 

проблем с отчуждения-

та?

Не бих казал, че са пре-
одолени  всички труднос-
ти, но вървим към справя-
не с казуса. Наистина се 
увеличава в аритметична 
прогресия броят на спо-
разуменията по делата. 
Работим поетапно, за да 
може и хората да си по-
лучат парите, а ние да 
влезем във владение и да 
започнем да строим. Като 
цяло съм по-спокоен от 
миналата година, защото 
дори и тези, с които не ус-
пеем да постигнем спора-
зумение, благодарение на 
промените в закона няма 
да попречат да започнем 
строителството. Разби-
ра се, споровете по от-
ношение на цената ще си 
останат и ще се решават 
от съда. 

А Западната дъга...

При лот 1 на Западна-
та дъга имаме същите 
отчуждителни проблеми с 
няколко терена. Допълни-
телно излезе и археология. 
Според специалистите е 
праисторическо гробище. 
Очакваме археолозите в 
първия подходящ момент 
да се захванат с работа-
та и в максимално кратки 
срокове да освободят тра-
сето, така че да завършим 
и този участък и да го пус-
нем в експлоатация.

В новия програмен 

период парите за пъти-

ща не са увеличени. Ще 

бъдат ли все пак доста-

тъчни за достигане на 

заложените цели и ще 

търсите ли допълнител-

ни възможности за фи-

нансиране?

Парите за пътни про-
екти са същите. Обек-
тите обаче, които тряб-
ва да се изпълняват, са 
по-мащабни и по-скъпи. 
Реално ще бъдат изгра-
дени по-малко на брой ки-
лометри, ако се реализира 
големият тунел по лот 3 
на АМ „Струма“. Но все 
пак трябва да изчакаме. 
Разработват се и алтер-
нативни варианти. Така че 
на този етап можем само 
да гадаем по индикативни 
стойности колко ще стру-
ва цялото трасе. Ако се 
спестят средства - има-
ме достатъчно проекти, 
които могат да бъдат 
включени. 

По време на диску-
сионния форум на тема 
„Строителството през 
2015 г. – перспективи и 
предизвикателства. Въз-
можностите през новия 
програмен период 2014 
– 2020“, организиран от 
КСБ,  представих под-
робно приоритетните 
за АПИ пътни участъци 

през настоящата година. 
И да отговоря на вашия 
въпрос, дали ще търсим 
допълнителни средства. 
Да, имаме такива плано-
ве. Проведохме срещи с 
няколко банки. Става дума 
за големи и сериозни фи-
нансови институции. Все 
пак трябва да се съобра-
зяваме и с възможности-
те на републиканския бю-
джет, така  че трябва да 
сме по-прецизни. Когато 
се изясни какво може да се 
финансира по Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“, ще подходим 
и към други източници на 
средства. За момента сме 
говорили с Европейската 
инвестиционна банка и 
Световната банка. Има-
ме тяхното уверение, че 
могат да ни предложат 
заеми, така че всичко дру-
го зависи от политиката 
на държавата. Важно е 
обаче да подчертая, че ма-
гистралният пръстен на 
България трябва да бъде 
завършен. Веднъж изгра-
ден, той ще спести много 
пари на държавата. Тран-
зитният трафик, който 
натоварва пътищата, ще 
се измести върху магис-
тралите и по този начин 
поддържането на малките 
отсечки ще бъде много по-
лесно. Допълнително ще 
бъде привлечен и трафик 
от други страни, защото 
чуждестранните фирми 
в момента, в който раз-
берат, че преминаването 
през България ще коства 
2 или 3 часа, вече няма да 
търсят друг път през Гър-
ция и Румъния. 

В момента има един 
Коридор 10, който е ал-
тернативен на нашия Ко-
ридор 4, така че търсим 
възможност да завършим 
максимално бързо българ-
ските магистрали, за да 
можем да се конкурираме 
със съседите ни.

През изминалата го-

дина стана ясно, че се 

предлага магистрала Со-

фия – Калотина да се ре-

ализира с държавен заем. 

Разкажете ни повече за 

проекта.

За изграждането й не 
останаха средства по ОП 
„Транспорт 2007 – 2013”. 
Факт е, че проектът е ва-
жен за България и държа-
вата няма да абдикира от 
задължението си да изгра-
ди магистралния пръстен 
на страната и да завърши 
основно трасетата по на-
правлението на коридори 
4 и 10. Затова сред най-
важните  приоритети на 
пътната агенция в следва-
щите години са изгражда-
нето на София – Калоти-
на и направлението Видин 
– Ботевград. В момента 
работим по парцеларните 
планове и отчуждителни-

те процедури. Там трябва 
да си напишем  домашното 
по проекта, който имаме. 
Когато уточним всички  
параметри, реално вече 
ще можем да подходим и 
към финансирането. Въ-
просът е проектът да е 
подготвен на 100%. Тоест 
трябва да гарантираме, че 
парцелите са отчуждени и 
имаме всички разрешител-
ни за строеж, за да може 
след приключване на про-
цедурата за избор на из-
пълнител строителят да 
започне да работи. 

Друг приоритетен 

проект на правител-

ството е тунелът под 

Шипка. Какво е бъдещето 

на проекта и ще се реали-

зира ли най-накрая той?

Този тунел е 100-го-
дишната мечта на габро-
вци. Истината е, че той 
е много важен и поради 
тази причина цялата при-
лежаща инфраструктура 
покрай него в момента се 
изгражда или вече е гото-
ва. Тунелът  ще бъде една 
добра, бърза връзка за 
преминаването на Ста-
ра планина и ще бъде ал-
тернатива на Хаинбоаз. 
Имайки предвид, че Стара 
планина разделя България 
на две части –  южна и се-
верна, проходите, които 
са добри като вариант, 
са изключително малко. 
Визирам Петрохан и Ви-
тиня. В момента Шипка 
е най-тежкият проход в 
страната заради остри-
те завои и високата над-
морска височина. Често 
го затваряме, както и ос-
таналите, заради атмос-
ферните условия. Затова 
ни е необходима алтер-
натива за прехвърляне на 
транзитния трафик през 
Стара планина.

В момента, ако затво-
рим Хаинбоаз, положение-
то става много лошо. 
Хората трябва да минат 
300 км, за да стигнат до 
Витиня или до Ришкия про-
ход и да могат да преми-
нат от другата страна на 
България. Троянският про-
ход е труден при по-лошо 
време. Дойде ли зимата, 
преминаването е невъз-
можно, падат по над 4 м 
сняг и движението спира. 
Златишкият проход е за-
творен. Там не е изгра-
дена необходимата ин-
фраструктурата. Отдолу 
има стари мини, които до-
пълнително правят ситу-
ацията по-тежка. Между 
другото в този район е из-
граден и тунел, но поради 
съображения за сигурност 
не е пускан в експлоатация 
три десетилетия. Послед-
ният избор за преминаване 
на Стара планина е Вити-
ня, но не мисля, че в ХХI в. 
трябва да караме хората 
да идват до София, за да 
прехвърлят Балкана. Пора-

ди тази причина трябва да 
има повече възможности, 
повече проекти, а също 
така и мостове над реки-
те, за да има мобилност.

Споменахте, че тряб-

ва да се изграждат по-

вече мостове, но със-

тоянието на много от 

съществуващите е по-

вече от стряскащо. За-

ложени ли са ремонтни 

дейности  и за кои  през 

тази година?

Планирани са, защото 
дейностите не търпят 
отлагане. Предходната 
година беше нулева и по 
отношение на рехаби-
литацията на големите 
виадукти. Бяха отделени 
средства за ремонтира-
нето на тези в най-лошо 
състояние, но видяхте в 
каква криза беше стра-
ната ни. Необходими са 
повече пари, за да бъдат 
завършени плануваните 
ремонти. Например на 

67-ия км на магистра-
ла „Тракия“ конструкцията 
беше толкова амортизи-
рана, че беше нужно всич-
ко да се изгради наново, а 
средствата за това не са 
никак малко. Истината е, 
че там на старо съоръ-
жение направихме не ос-
новен ремонт, а направо 
построихме половин нов 
мост. През тази година 
сме заложили средства, 
за да може да продължим 
ремонта на АМ „Тракия“ 
при 61-ви и на 67-и км. Там 
съоръженията се нуждаят 
от неотложен ремонт. 
Всеки един експерт ще 
ви каже, че моментното 
им състояние е повече от 
плашещо. Няма гаранция 
за тяхната устойчивост, 
а да не говорим какво би се 
случило при земетресение. 
За целта даже сме ограни-
чили на 67-и км премина-
ването през аварийната 
лента, имайки предвид 
амортизацията на тро-
тоарните конзоли и съоръ-
женията. Това се наложи, 
защото през изминалата 
година при двупосочното 
преминаване на трафика 
те се увредиха допълни-
телно.

Какви са вашите пла-

нове за рехабилитация на 

пътища втори и трети 

клас? Ще продължите ли 

да изпълнявате тази по-

литика?

Никога не сме спирали 
да мислим за тези тра-
сета. Това, което се про-
пагандираше от предиш-
ното правителство, че 
мислим само за магистра-
ли, не е вярно. Процедира-
ме по начина, по който се 
е действало и в предни го-
дини. Реалността обаче е 
такава, че докато не се 
направи магистралният 
пръстен, сме обречени. 
Това е все едно да имате 

течащ покрив, а вие да си 
боядисвате стените вкъ-
щи. Необходимо е да се 
направи нещо по-важно. 
Говоря за товарния тра-
фик, който разбива мал-
ките пътища. Това е един 
огромен проблем, който 
е и на АПИ. В момента, 
в който започне изграж-
дането на един голям 
инфраструктурен обект, 
например магистрала, 
тогава всички трасета в 
региона се амортизират. 
Причината е, че камиони-
те с инертните матери-
али, които се използват 
за строежа, минават по 
тези малки пътища. Те 
не са направени за такъв 
трафик. Ще дам пример с 
АМ „Марица“. Знаем пре-
красно, че третокласни-
ят път, който преминава 
през с. Целина, е разбит. 
На него се появиха дупки. 
Пътят е направен преди 
години, за да премина-
ват леки автомобили по 
него, но никога не се е 
предполагало, че ще бъде 
натоварен по такъв на-
чин. Сега оттам мина-
ват 40-тонни камиони с 
гондоли по 60 т. После се 
питаме защо пътят е в 
това състояние. Така че, 
докато не се направи ма-
гистралата, за да поеме 
транзитния трафик, ще 
се рушат малките пъти-
ща. Заради това трябва 
да се построят аутоба-
ните и след това да сед-
нем и да направим една 
програма, която реално да 
подобри и  второстепен-
ната  инфраструктура, 
защото все пак е редно 
всички ние да се движим 
по хубави, модерни и нови 
пътища. Още през 1971 
г. управляващите са ре-
шили, че магистралният 
пръстен е бъдещето и 
трябва да бъде направен. 
За съжаление за 40 години 
не е осъществен изцяло. 
Вие видяхте, че в рамките 
на периода 2010 – 2012 г. 
направихме голяма част 
от магистрала „Тракия“. 
АМ „Марица“ въпреки за-
къснението ще е готова. 
Тя ще поеме целия трафик, 
който идва от ГКПП Капи-
тан Андреево, от Турция 
и от Близкия изток. Пък 
и защо хората трябва да 
минават 10 часа по пъти-
ща втори и трети клас, 
вместо да се качат на 
магистралата и за да-
лече по-малко време да 
стигнат от единия край 
на България до другия. 

Да Ви попитам и за 

свлачищата. През тази 

година предвиждат ли 

се средства в бюджета 

на АПИ за превантивни 

мерки?

Да. Преди около 20 дни 
успяхме да спасим зимния 
сезон на Банско, защото 
пътят от Симитли през 

Предела до Разлог про-
падна вследствие на го-
лемите дъждове. Реално 
тези валежи активираха 
много свлачища, които 
във времето бяха затих-
нали. Имаше и много сру-
тища, които подкопаха 
доста подпорните стени, 
особено по трасетата в 
Родопите. Навсякъде сме 
направили и започваме 
укрепителни дейности. 
Същият е случаят и при с. 
Бяла. Там реално полови-
ната платно липсва. Още 
през 2012 г. бяхме възло-
жили проектиране, за да 
се реши този проблем, но 
за съжаление нищо не се 
случи. Така че подхожда-
ме внимателно към всеки 
един сигнал и предприема-
ме необходимото в макси-
мално кратки срокове.

Проектът „Европей-

ски транспортни кори-

дори“ замени „Транзитни 

пътища VI“. Как ще се ре-

ализира той?

Трансформирахме про-
грамата и новата ще 
може да финансира магис-
трала „Калотина“, отсеч-
ката Видин – Благоевград, 
ще можем да завършим 
изцяло Южната дъга. Бла-
годарение на новия проект 
столицата след толкова 
години ще има цял Около-
връстен път. След кому-
никация с ЕИБ направихме 
промяна в проекта, така 
той стана „Европейски 
транспортни коридори“ - 
за мен това е по-правил-
ното решение.

Как ще продължи  съ-

трудничеството Ви с 

бранша? 

Ще продължаваме да 
разчитаме на помощта 
на Камарата на строи-
телите в България за ре-
ализирането на големите 
пътни инфраструктурни 
обекти. На срещата с 
представителите на КСБ 
изложихме нашата програ-
ма. През тази година ще 
стартира и Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж“, където ще бъдат 
финансирани по-нисък клас 
пътища. Следователно за 
АПИ ще има много работа 
и ще разчитаме на стро-
ителните фирми, за да 
бъдат изпълнени всички 
поставени задачи. 

Какви са приоритети-

те ви през 2015 г.? 

Завършването на го-
лемите пътни проекти. 
Това е едно от най-голе-
мите предизвикателства 
пред нас. Моето жела-
ние е да си направим пъ-
тищата и всички да ги 
ползват. И да не загубим 
европейските пари, тъй 
като крайният срок за 
усвояване на средствата 
от програмен период 2007 
- 2013 г. е 2015 г.
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 от стр.  1

Председателят на КСБ 
сподели с немските си ко-
леги дейностите и иници-
ативите на българската 
Камара в тази насока. 
„КСБ може да се похвали с 
конкретни постижения, а 
именно договореното въз-
становяване на учебния 
център в Плевен, създа-
ден преди години от Бъл-
гаро-немската търговска 
камара, но неподдържан 
отдавна и в неизползва-
емо състояние. КСБ ще го 
реконструира“, заяви инж. 
Глосов и допълни, че след-
ващият учебен център ще 
е този в Стара Загора, с 
който необходимото ко-
личество за българския 
строителен пазар ще бъде 
достигнато. 

Представителите на 
двете организации ко-
ментираха напредъка по 
подписаните неотдавна 
проекти, по които немска-
та страна ще предостави 
професионално и езиково 
обучение за наши младежи, 
които после ще стажуват 
в строителни компании 
във Федералната репу-
блика. Финансирането е 
осигурено от Фонда на 
строителната индустрия 
в Германия, в който вся-
ка фирма ежегодно внася 
такса, предвидена за про-
фесионално обучение. 

По определени крите-
рии организацията одо-
брява институции и ком-
пании, които получават 

правото да предоставят 
повишаване на квалифи-
кацията в сектора, и им 
превежда средства. 

Проектите, по които 
Камарата на строите-
лите в България ще си 
сътрудничи с немските 
колеги, са изготвени по 
инициатива на Институ-
та за професионално обу-
чение към Строителната 
камара на Хесен-Тюрин-
гия, чийто директор Ралф 
Ханеман също присъства 
на срещата. Като начало 

се предвижда обучение по 
една специалност, като 
се обмисля по-нататъшно 
разширение на обхвата. 
Изпълнителният директор 
на КСБ инж. Иван Бойков 
сподели конкретния напре-
дък, който българската 
страна е постигнала по 
проектите през послед-
ните месеци. Немските 
колеги с особено задовол-
ство приеха новината, 
че българската страна е 
подготвила необходимите 
условия и има логистична 
готовност до един месец 
да започне първа фаза на 
проекта MobiPro EU, а 
именно езиковата подго-
товка на наши младежи. 
В допълнение инж. Бойков 
заяви, че освен в София 

е предвидено да има още 
един град, в който да се 
проведе езиково обучение, 
и това ще е Благоевград. 

Немските колеги имат 
натрупан солиден опит в 
областта на професио-
налната квалификация на 
чуждестранни младежи. 
Въз основа на знанията в 
работата с млади хора от 
други европейски страни 
в сферата на строител-
ството Камарата на Хе-
сен-Тюрингия има не само 
разработени, но и оп-

тимизирани обучителни 
програми. Именно затова 
българската делегация 
отправи запитване към 
домакините от Германия 
да ги предоставят, за да 
може при необходимост и 
след минаване на необхо-
димите процедури да бъ-
дат използвани.

По отношение на за-
конодателството в сек-
тор  „Строителство “ 
представителите на КСБ 
споделиха, че има подгот-
вени законопроекти, от 
една страна, и воля сред 
ресорните институции 
да продължат в посока на 

очаквани и необходими ре-
форми – от друга. Немски-
те колеги казаха, че за тях 
една от големите теми е 
свързана с обществени-
те поръчки, като проявиха 
интерес към тенденциите 
по отношение на критери-
ите. Представителите на 
КСБ обясниха, че благода-
рение на Камарата вече 
се е наложил критерият 
„икономически най-изгод-
на оферта“, но залаганите 
изисквания в процедурите 
все още много често са 
субективни. Затова в 
момента КСБ подготвя 
типови процедури и дого-
вори в строителството, 
които трябва да са гото-
ви до юни т.г. Освен това 
беше дискутирана и про-

грамата за енергийно са-
ниране на панелни жилища 
в България с финансиране 
от националния бюджет. 
В методиката по прила-
гането й КСБ е заложила 
изисквания, взети от нем-

ските нормативни доку-
менти. 

Като потвърдиха пла-
нираната през май визита 
на Камарата на Хесен-Тю-
рингия в София, в заклю-
чение немските колеги из-
разиха искрена радост и 
задоволство от факта, че 
в своята стратегия, поли-
тика и дейност КСБ си е 
поставила високи колкото 
немските цели и преслед-
ва немското качество. 

Българските гости 
благодариха за срещата 
и увериха домакините, 
че стремежът на родния 
строител е да пренесе 
стандарта, видян в Герма-
ния, и успоредно да развие 
наши проекти.

Делегацията посети и 

щандовете на български-
те фирми на Световното 
изложение за архитекту-
ра, строителни материа-
ли и технологии, което се 
провежда всеки две години 
в столицата на Бавария.

Снимки авторът
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Юлия Танева, 
ОП на КСБ - Смолян 

„Един от основните 
приоритети, които поста-
ви в работната си програ-
ма тази година област-
ната администрация в 
Смолян, е сближаването на 
възможностите на профе-
сионалното образование и 
нуждите на бизнеса”. Това 
заяви при откриване на ра-
ботна среща с бизнеса зам. 
областният управител 
Зарко Маринов. На дискуси-
ята присъстваха предста-
вителят на Областния съ-
вет на ОП на КСБ – Смолян, 

Кремен Красин, и членове-
те на Камарата Владимир 
Кехайов - „Крис-МТ“ ООД, и 
Спиро Чавдаров - „Дюлгер“ 
ООД, експерти от област-
ната администрация и 
Регионалния инспекторат 
по образование, преподава-
тели от професионалните 
гимназии. Регионалната 
структура на КСБ изрази 
своята ангажираност за 
запазване престижа на 
строителната професия и 
готовността за сътрудни-
чество за популяризиране 
на обучението в направле-
ние „Строителство“. 

„Приемът в областта 

да е максимално близък до 
нуждите на пазара на тру-
да”, така Нина Алексиева 
– старши експерт по про-
фесионално образование 
в РИО, Смолян, представи 
насоките на работа на ин-
ституцията. „С течение 
на времето гимназиите се 
сблъскаха с демографския 
срив, който даде сериозно 
негативно отражение вър-
ху тяхното развитие и се 
прекъсна интересът към 
важни за областта пара-
лелки, като тези по стро-
ителство и архитектура“, 
допълни Алексиева. 

Иван Муцевски, дирек-

тор на Регионалния инспек-
торат по образованието 
в Смолян, сподели, че про-
блемът е, че няма интерес 
към тези специалности. 
Вече три поредни години 
има държавен прием след 
VII и VIII клас, но липсват 
кандидати. Сформират се 
единични и половинки пара-
лелки, за които няма щат.

„Трагично е край като 
Родопите, който се слави 
с майстори дюлгери, да 
няма професионална гим-
назия по строителство. 
Гладът за кадри в бранша 
в нашия регион е много го-
лям, лисват строителни 

Мария Желева, 
експерт 
„Международна 
дейност и управление 
на проектите“

В началото на 2015 г. Ка-
марата на строителите в 
България официално започна 
работа по 3-годишния про-
ект MobiPro EU по федерал-
ната програма на Германия, 
насърчаваща трудовата мо-
билност и професионалното 
израстване на младежи от 
ЕС. Целта е да се повлияе 
върху високата младежка 
безработица в Съюза, както 
и да се справи с недостига 
на работна сила в ключови 
немски сектори чрез пре-
доставяне на обучение. В 
рамките на MobiPro 45 мла-
дежи на възраст от 21 до 
27 г. от Испания и България 
ще бъдат подготвени в три 
строителни специалности. 

Консорциумът, коорди-
ниран от Строителния цен-

тър за образование и ква-
лификация Bildungswerk BAU 
Hessen-Thuringen e.V. (BiW 
BAU), Ерфурт, е съставен 
от организации с дългого-
дишен опит в сферата на 
професионалната мобил-
ност. От 1990 г. насам BiW 
BAU отговаря за професио-
налното и продължаващо 
обучение на кадри в бранша 
в Хесен и Тюрингия.

Организацията раз-
полага с 6 образователни 
центъра в различни регио-
ни на двете провинции. От 
2002 г. BiW BAU е придобила 
значителен опит в обуче-
нието на чужденци според 
нуждите на немската стро-
ителна индустрия. КСБ и 
Агенцията по заетостта 
(АЗ) си партнират за под-
бора на 30 български младе-
жи, които в рамките на 43 
месеца да бъдат обучени по 
специалностите „Бетонно 
строителство“, „Стома-
нобетонно строителство“ 

и „Пътно строителство“. 
Поредицата от интервюта 
в най-големите български 
градове – Пловдив, Варна и 
София, започна. Селекция-
та на кандидатите ще се 
извърши от АЗ в тясно съ-
трудничество с германския 
Международен център за 
образование и комуникация 
(IZBK) – партньора, кой-
то се заема с езиковата 
подготовка на младежи-
те. Федералната агенция 
за бежанци и емигранти 
(BAMF) е сертифициращи-

ят орган за придобитите 
професионални степени в 
Германия, а организацията 
Europaische Metropolregion 
Mitteldeutschland ще се по-
грижи за интеграцията на 
младите. 

Как ще протече самото 

обучение?

Езиковата подготовка 
стартира в България (респ. 
в Испания) в средата на 
февруари. Планирано е се-
лектираните кандидати 

да се включат в интензи-
вен курс по немски  език в 
продължение на 5 месеца, 
предоставен от IZBK. Про-
фесионалното обучение в 
Германия започва в началото 
на септември. То предвиж-
да поетапна практическа 
и теоретична подготовка 
в предприятие, професио-
нална школа и извънфирмен 
обучаващ център. През пър-
вата година в продължение 
на четири дни седмично 
участниците в проекта 
MobiPro ще са в извънфирме-
ния обучаващ център на BiW 
BAU. Един ден е посветен и 
на теоретична подготов-
ка в професионална школа. 
Успоредно ще се извърши и 
допълнително задълбочено 
езиково обучение. Базата 
на BiW BAU в гр. Ерфурт – 
AFZ Erfurt, е разположена на 
29 000 кв. м площ, със 120 
зали за обучение и 340 мес-
та за практика. Разходите 
за настаняване през пър-

Емил Христов

Утвъ рждавай к и  с е 
като най-бързия, серио-
зен и авторитетен из-
точник на информация за 
строителния бранш и от-
читайки необходимостта 
от директна връзка със 

своята аудитория, сай-
тът на вестник „Строи-
тел“ стартира и специа-
лизиран форум. Целта е 
да се улесни комуникаци-
ята с нашите читатели, 
които ще могат бързо и в 
реално време да коменти-
рат материалите на сай-

та, да споделят своите 
идеи, препоръки и предло-
жения.

Направихме го, за да 
успеем да задоволим по-
требностите от спе-
циализирана информация 
и функционалност, а също 
така да ви предоставим 

възможност да обсъж-
дате важни за бранша 
теми. Надяваме се на съ-
държателни коментари, 
интересни предложения 
и градивни препоръки към 
екипа на вестника.

Адресът на форума е: 
www.vestnikstroitel.bg/phpbb/ 

Продължителност на  MobiPro 
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Стаж  
 6 седмици 
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Професионално 
образование

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА 
СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

   
ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ИВАНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА НА СТРОИТЕЛИТЕ 
ВЕТЕРАНИ, ГР. СИЛИСТРА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,

От името на Управителния съвет на Националния клуб 
на строителите  ветерани  и от мое име  най-сърдечно Ви 
поздравявам с Вашия 70-годишен юбилей.

Трудовата  Ви дейност преминава в изграждането и 
строителството на едни от най-големите обекти в  Си-
листра – Лесопромишления комбинат, Строително-мон-
тажния комбинат и др.

Сега като ръководител на строителна фирма и пред-
седател на регионален клуб на ветераните Вие продъл-
жавате  своята отговорна задача за обединяването на 
строителите ветерани в  Силистра. 

Пожелавам Ви много здраве, дълголетие и амбиция  за 
работа и развитие на Клуба на строителите  ветерани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
  
19.01.2015 г.   С уважение, 
   Инж. Тодор Топалски, 
   председател на НКСВ

НКСВ

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ – Пазарджик
 
Проведе се работна среща на 

областния управител Трендафил Ве-
личков със Сдружението на частни-
те предприемачи и работодатели в 
Пазарджик. На нея присъства и инж. 
Евтим Янев – председател на ОП 
на КСБ – Пазарджик, и член на УС на 
КСБ, който е и зам.-председател на 
УС на СЧПРП. 

Представителите на бизнеса 
запознаха областния управител с 
аргументите си срещу изискване-
то за въвеждане на нивомерни сис-
теми и електронно свързване с НАП 
на ведомствените бензиностанции, 
прието с промяна в Закона за данъка 
върху добавената стойност на 24 
декември 2014 г. Писмо с позицията 
на членовете на ОП на КСБ – Пазар-

джик, е изпратено и до КСБ с мол-
ба за бърза реакция от страна на 
организацията. (Документът е пуб-
ликуван на www.vestnikstroitel.bg и на 
форума на в. „Строител“).

Предприемачите поискаха съдей-
ствие от областния управител за 
участие в различните икономически 
конференции, тъй като досега мест-
ният бизнес е пренебрегван.

Пред работодателите Величков 
посочи, че има амбиция администра-
цията и бизнесът да си партнират, 
за да може Пазарджишка област „да 
се върне на картата на икономиче-
ския растеж”. Той сподели, че анали-
зите показват липса на сериозен ин-
веститорски интерес към региона. 
„Ще направя максимално открита 
работата на органите на област-
ната администрация. Разчитам на 
експертизата на местния бизнес 

за подпомагане работата на Об-
ластния съвет за развитие“, добави 
Величков. Той поиска и подкрепа при 
обсъждане на промени в законода-
телството относно  въвеждането 
на т.нар. дуална система в образо-
ванието. 

„Пред министъра на регионално-
то развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова поставих въпроса за 
Околовръстния път на Пазарджик“, 
информира участниците областни-
ят управител. Той е провел и среща 
с министъра на околната среда и во-
дите Ивелина Василева за започване 
изграждането на първата клетка на 
депото за отпадъци. За разширява-
не на международните контакти се 
предвижда побратимяване на гръц-
ката област Серес с Пазарджишка, 
а така също възстановяване на кон-
тактите с Кувейт. 

техници, специалисти за 
отделни видове работи”, 
сподели с безпокойство 
Спиро Чавдаров, член на 
ОП на КСБ – Смолян. Той 

допълни, че секторът е 
готов да съдейства и да 
осигури експерти, които 
ще отделят от времето 
си да преподават.  

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

По повод постъпилото в КСБ писмо от ОП – Па-
зарджик, относно изискването за въвеждане на ни-
вомерни системи и електронно свързване с НАП на 
ведомствените бензиностанции изп. директор на 
Камарата инж. Иван Бойков коментира: „КСБ реагира 
веднага след обявяването на промените в ЗДДС. Съв-
местно с КРИБ проведохме разговори с финансовия 
министър Владислав Горанов и срокът бе отложен с 1 
месец. На 21 януари министърът на финансите беше 
гост на заседанието на УС на КРИБ, където отно-
во бе повдигнат въпросът. Министър Горанов изрази 
категорично становище, че всички вкопани резерво-
ари попадат в обхвата на промените в закона, а за 
другите съдове предстоят дискусии и могат да се 
търсят компромиси и различни решения. Разговорите 
продължават“, допълни инж. Бойков, който е и зам.-
председател на КРИБ.

вата година се поемат от 
BiW BAU. Предвидено е обу-
чаемите от двете държави 
да бъдат настанени в кам-
пус. Освен с индивидуални 
стаи и помещения за отдих 
той разполага и с фитнес 
зала, външни съоръжения за 
спорт и развлечения. 

Фактическото чира-
куване ще се проведе през 
втората и третата годи-
на на проекта, след под-
писването на договор за 
обучение между фирмата 
и обучаемия, съгласуван с 
оторизираните сертифи-
циращи институции – Зана-
ятчийската камара (HWK) 
и Търговско-промишлена-
та палата (IHK). За всеки 
един участник се изготвя 
индивидуален план за едно-
временна практическа под-
готовка в специализирани 
фирми, професионални школи 
и извънфирмени учебни цен-
трове. В края на обучението 
през 2018 г., след полагане 
на съответните изпити, 
младежите ще получат сер-
тификат за успешно пре-
минаване на подготовката. 
През втората и третата 
година разноските за нас-
таняване се поемат самос-
тоятелно от участниците.
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Екип КСБ
Таня Бъчварова, 
гл. експерт, 
ръководител проект 
„Мониторинг 
на обществени 
поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Стро-
ителство“ през ноември 
2014 г. Посочват се тен-
денциите при търговете 
в сектора и е направен 
сравнителен анализ с 
предходния месец. Мони-
торингът включва общ 
преглед на критериите за 
възлагане на поръчките.

Обявените търгове за 
ноември 2014 г. са 198 за 
90 млн. лв. Наблюдава се 
тенденция на спад на броя 
с 4,8% и на стойността 
от 31 млн. лв., или 25,6% 
в сравнение с предходния 
месец на миналата година. 
Обществените поръчки с 
обявена прогнозна стой-
ност за ноември са 156, 
или 78,8% от всички. Има 
намаление на процедурите 
през разглеждания период 
спрямо октомври 2014 г. с 
14, или 8,2%. Понижението 
на прогнозната стойност 
е с 25,6%, или 31 млн. лв. 
в сравнение с предходния 
месец на м.г. Поръчките 
без обявена стойност са 
42, или 21,2% от всички. 
Има увеличение на нивата 
спрямо октомври м.г. от 4 
търга, или 10,5%. 

Обявени обществени 

поръчки по вид на строи-

телство:

Инженерна инфра-
структура – 54 са обяве-
ните търгове за ноември, 
или 27,3% от всички, за 
37 млн. лв. Ръстът е с 3  
млн. лв. спрямо октомври. 
Има и повишение на броя с 
10, или 22,7%.

ВиК инфраструктура 
– 13 са обявените общест-
вени поръчки, или 6,6% от 
всички за ноември 2014 г. 
Увеличението е с 3, или 
30% в сравнение с пред-
ходния месец. Стойност-
та на процедурите възли-
за на 22 млн. лв. Спадът 
е с 35 млн. лв., или 61,4% 
спрямо октомври 2014 г.

Сградното строи-
телство представлява 
17,2%, или 34 обявени по-
ръчки от всички за ноем-
ври 2014 г., за 19 млн. лв. 
Намалението на броя е с 
3, или 8,1%, а увеличение-
то на стойността е с 2 
млн. лв., или 11,8% сравне-
ние с предходния месец на 
годината.

Енергийна инфра-
структура – 13 са обяве-
ните търгове, или 6,6% 
от всички за ноември, за 
6 млн. лв. Те са с два по-
вече, а стойността е с 1 
млн. лв. по-малко, или 14,3% 
в сравнение с октомври 
2014 г. 

Проектиране и над-
зор – 84 са обявените 

обществени поръчки, или 
42,4% от всички за ноем-
ври, за 6 млн. лв. Спадът е 
с 22 бр., или 20,8% спрямо 
предходния месец, пони-
жението на стойността 
е с 1 млн. лв., или 14,3% в 
сравнение с октомври м.г. 

Обявените общест-

вени поръчки за сектор 

„Инженерна инфраструк-

тура“ за ноември 2014 г. 

са 54, или 27,3% от всич-

ки. Ръстът е с 22,7% в 

сравнение с предходния 

месец. Търговете са раз-

пределени, както следва:

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура за ноември м.г. пред-
ставляват 63% от всички 
за сектор „Инженерна ин-
фраструктура“.

Почистване и корек-
ция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропусквателна спо-
собност на реките, реха-
билитация и поддържане 
на пристанище – 7,4% от 
обявените търгове за сек-

тора.
Паметници на кул-

турата, археологически 
разкопки – няма обявени 
процедури.

Сметища битови и 
строителни отпадъци – 
няма обявени обществени 
поръчки в сегмента „Ин-
женерна инфраструктура“.

Насипни работи – 1 
търг, или 9,3% от всички 
в сегмента. 

Ново строителство 
и реконструкция на парко-
ве, детски площадки, ста-
диони и зони за отдих за 
ноември 2014 г. – 18,5% от 
всички в сегмента. 

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа – 1,9% от „Инженер-
на инфраструктура“.

Обявените общест-

вени поръчки за ВиК сек-

тора за ноември 2014 г. 

са 13, или 6,6% от всички. 

Увеличението е с 30%. 

Търговете са разпреде-

лени, както следва:

Ново строителство 
и ремонт на пречиства-
телни станции на битови 
и отпадъчни води – 7,9% 
от всички в сегмента за 
ноември 2014 г.

Ново строителство 
и  ремонт на помпени 
станции – няма обявени 
поръчки.

Строителство и 
реконструкция на водо-
проводни мрежи и канали-
зация – 92,3% от всички в 
сегмента.

Рехабилитация на 
колектори – няма обявени 
поръчки в сегмента.

Строителство на 
утаител и резервоари – 
няма обявени търгове.

Проект „Воден цикъл” 
– няма обявени поръчки.

Сондажни работи – 
няма обявени търгове във 
ВиК сектора за ноември. 

Обявените общест-

вени поръчки за ноември 

2014 г. в сектор „Сград-

но строителство“ са 34, 

или 17,2% всички. Наблю-

дава се спад на нивата на 

броя на търговете с 8,1% 

в сегмента. Търговете 

са разпределени, както 

следва:

Ново строителство 
– 20,6% от общо обявени-
те поръчки за сектора.

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни дейности 
– 79,4% от всички в сег-
мента. 

Обявените търгове 

в сектор „Енергийна ин-

фраструктура“ за ноем-

ври 2014 г. са 13, или 6,6% 

от всички поръчки. Уве-

личението на нивата е с 

18,2% в сравнение с пред-

ходния месец на 2014 г. 

Търговете са разпреде-

лени, както следва:

Мерки за енергийна 
ефективност – 53,8% от 
обявените поръчки в сек-
тора.

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи – 
46,2% от общо обявените 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Брой“, ноември 2014 г.

Инженерна 
инфраструктура 

27,3% 

Енергийна 
инфраструктура 

 6,6 % 
Сградно 

строителство 
17,2% 

Проектиране и 
надзор 
42,4% 

ВиК 
инфраструктура 

6,6 % 

Инженерна 
инфраструктура 

41,1% 

Енергийна 
инфраструктура 

6,7% 

Сградно строителство 
21,1% 

Проектиране и надзор 
6,7% 

ВиК инфраструктура 
24,4% 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Стойност“, ноември 2014 г.

Снимка Денис Бучел
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    Процедура на договаряне, ноември 2014 г.

Открита процедура - 91 бр., или 
46% от всички, спад от 27,8% в 

сравнение с предходния месец на 
2014 г.  

Договаряне без обявление – 102 
обществени поръчки, или 51,5% от 

всички. Ръст от 29,1% 

Ограничена процедура  - няма    
обществени поръчки. Запазват се 
нивата от обявените поръчки в 

сравнение с предходния месец.   

Договаряне с обявление – 5, или 2,5% 
от всички – ръст на  нивата на  
обявени поръчки в сравнение с 

предходния месец на 2014 г. с 2. 

Ускорена ограничена процедура 
- няма обществена поръчка за  
ноември. Запазват се  нивата  

в сравнение с предходния месец 
на 2014 г. 

Критерии за възлагане на обществени поръчки, 
ноември 2014 г.

 

102 поръчки, или 51,5%,  
са обявленията  с липсващ 

критерий за оценка. 

 

*това са предимно поръчки  
„договаряне без обявление“   

В 71 бр., или 35,9% 
от всички за 

ноември  
Възложителят  

избира критерий  
„икономически   

най-изгодна оферта“. 

В 71 б 35 9%
 

Най-ниска цена се 
използва от 

възложителя в   
25 обявени поръчки,   
или 12,6% от всички 

за ноември 2014 г. 

поръчки в сектор „Енер-
гийна инфраструктура“.

Обявените общест-

вени поръчки за ноември 

2014 г. за сектор „Про-

ектиране и строителен 

надзор“ са 84, или 42,4% 

от всички за разглежда-

ния период. Спадът е с 

20,8% в сравнение с пред-

ходния месец на 2014 г. 

Търговете са разпреде-

лени, както следва:

Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации, тех-
ническа помощ – 1,9% от 
всички в сегмента за но-
ември 2014 г.

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и ав-
торски надзор – 82,1% от 
общо обявените поръчки в 
сегмента „Проектиране и 
надзор“.

Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 17,9% от всички 
в сектора.

Обявени обществени 

поръчки по критерий 

„Възложител“ 

Обявените търгове 
от общините за ноември 
2014 г. са 160, или 80,8% 
от всички. Запазват се 
нивата в сравнение с пре-
дходния месец на 2014 г. 
Процедурите в комунал-
ния и обществен сектор 
за ноември м.г. са 13, или 
6,6% от всички, или ръс-
тът е със 7. Болниците и 
учебните заведения, обя-
вили тръжни процедури за 
ноември 2014 г., са 2, или 
1% от всички. Намаление-
то е с 6 бр. в сравнение 
с обявените поръчки за 
октомври 2014 г. Минис-
терствата и агенциите 
са обявили 19 общест-
вени поръчки за ноем-
ври, или 9,6% от всички. 
Понижението е с 36,7% 
спрямо октомври. Други-
те обявени процедури за 
разглеждания период са 4, 
или 2% от всички. Запаз-
ват се нивата в сравне-
ние с октомври 2014 г. 

Фактори  

за несигурна среда 

Често срещани необос-

новани и прекомерни изиск-
вания за подбор на изпъл-
нител на обществената 
поръчка за ноември 2014 г. 
са критерии, водещи до су-
бективизъм по отношение 
на показатели като мето-
дология, концепция, план за 
работа, промяна в последо-
вателността на техноло-
гичните процеси и оценка 
на риска. Отчитат се и 
условия, водещи до субек-
тивизъм по отношение на 
икономически и финансови 
показатели. Прекомерни и 
необосновани са изисква-
ния по отношение на фи-
нансовите възможности 
на кандидата по обявена 
обществена поръчка, фи-
нансови взаимоотношения 
и начина на разплащане на 
СМР. 

Констатациите на 
експертната група към 
Камарата на строители-
те в България, изпълнява-
ща мониторинг „Условия, 
влияещи негативно върху 
системите за възлагане 
на обществените поръчки 
в България“, са, че допус-
натите нарушения, слаби-
те места, ограничителни 

критерии, водещи до су-
бективни решения и по-
ставяне на ограничител-
ни бариери в рамките на 
анализа за ноември 2014 г., 
са в един търг, или това е 
спад на нивата в сравне-
ние с предходния месец на 

2014 г. с 6. 
Инженерна инфра-

структура и ВиК – 1 с до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията за ноември 2014 г. 
Това е понижение на нива-
та с 3 спрямо октомври 

2014 г.
Сградно строител-

ство – няма допуснати 
несъответствия. Има 
намаление в сравнение с 
предходния месец.

Енергийна инфра-
структура – няма несъот-
ветствия за ноември 2014 г. 
при обявените обществени 
поръчки. Запазват се нива-
та спрямо октомври 2014 г.

Проектиране и стро-
ителен надзор – няма ре-
гистрирани несъответ-
ствия за ноември 2014 г., 
или има спад в сравнение 
с предходния месец.

 Поръчка № 00616-2014-
0017, възложител община 
Якоруда по ПРСР

 „Рехабилитация на об-
щински път и реконструк-
ция на селищна водопро-
водна мрежа“

 Цитат: „Строител-
но-монтажни работи по 
проект № 01/321/01472 
от 12.12.2013 г. „Рехабили-
тация на общински път и 
реконструкция на селищ-
на водопроводна мрежа” по 

мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските 
райони 2007 – 2013 г., по 
обособени позиции: Обо-
собена позиция 1: Рехаби-
литация на общински път; 
пътят, предмет на ин-
вестицията по проекта, 

се намира в землищата 
на с. Смолево и с. Бел Ка-
мен. В настоящия момент 
пътят е в експлоатация, 
но движението по него е 
затруднено поради множе-
ство дупки, пропадания, 
запушване на съоръжения и 
т.н. Проектното решение 
предвижда рехабилита-
ция на общински път BLG 
1351/II-84 Юндола – Черна 
Места – Смолево, I етап: 
„Спирка Смолево – с. Смо-
лево”; II етап: „С. Смолево 
– с. Бел Камен” с дължина 
6672,5 м. Обособена по-
зиция 2: Реконструкция 
на селищна водопроводна 
мрежа. Проектното ре-
шение предвижда подмя-
на на всички етернитови 
водопроводни клонове в с. 
Конарско. Общата дължи-
на на подменяните учас-
тъци ф 90 ПЕВП е 5097 м 
и сградни водопроводни 
отклонения ф 25 ПЕВП – 
450 бр. с дължина 2700 м”.

Коментар: От опи-
санието на поръчката се 
вижда, че двете обособе-
ни позиции се различават 

напълно като видове СМР 
и са в различни селища на 
община Якоруда. Това ще 
затрудни неимоверно мно-
го избрания изпълнител. В 
заключение: целесъобраз-
но е да се изберат двама 
изпълнители.

Дял на обявените обществени поръчки по критерий 
„Източник на финансиране“, ноември 2014 г. (брой)                   

Обявени обществени поръчки по критерий: „Вид на възложителя“, 
ноември  2014 г. (брой)

Общини 

Комунален и 
обществен 

сектор
 

Болници 
и учебни 

заведения 

Министерства и 
агенции 

Други 

Източник:  Агенция за обществените поръчки
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Петър Диков, главен архитект на Столичната община: 

Изготвяме рамково споразумение за обновление на сградите с проектантските фирми

Свилена Гражданска 

Арх. Диков,  2015 г. започ-

на с темата за енергийно об-

новление на многофамилните 

жилищни сгради. Правител-

ството отпусна 1 млрд. лв. за 

целта. Каква е готовността 

на Столичната община, за да 

подпомогне реализацията на 

процеса?

Първо бих казал най-после, 
защото санирането на едропа-
нелните жилищни сгради е про-
цес, който отдавна трябваше да 
започне. Без да преувеличавам, 
съм наистина много доволен, че 
правителството стартира про-
грама и ще поеме цялостното 
финансиране на първите обекти. 
Осигурени са 1 млрд. лв. Много-
кратно съм определял панелните 
жилища като домове по принуда. 
Никой от собствениците тога-
ва не е имал правото да постави 
някакви претенции за начина, по 
който ще се изгражда блокът.  
Решението е било на държавата, 
нейни са проектите и изпълне-
нието. Според мен тези жилищ-
ни сгради от енергийна гледна 
точка работят като радиатори 
да отопляват околната среда. 
Затова и държавата беше длъж-
на на практика да поеме това, 
което е осигурила на граждани-
те си преди 25 – 30 години, и да 
направи необходимото тези жи-
лища да бъдат доведени до една 
нормална за съвременния свят 
енергийна ефективност.  

Иначе готовността на Сто-
личната община е много добра, 
защото ние работим по въпро-
са повече от четири години. За 
сметка на бюджета на София 
изготвихме типови проекти 
за всички видове секции, кои-
то включват -  архитектурна, 
конструктивна, електро и ВиК 
част. Сега ние имаме базисна 
подготовка за много бързата и 
качествена направа на проек-
тите за конкретните жилищни 

блокове. Вече стартирахме про-
цедурата по възлагане на изгот-
вяне на техническите паспорти. 
В момента правим тръжната 
документация за възлагане на 
проектите на конкретните сек-
ции след изготвянето на паспор-
тите и енергийното обследва-
не. Процедурата ще е рамково 
споразумение с n-брой компании, 
които  трябва да докажат го-
товност - защитена със специа-
листи и със съответните цени и 
срокове, да изготвят проектите. 
На тях ще бъде предоставена 
цялата информация. Правим про-
цедура за рамково споразумение, 

защото ние си даваме смет-
ка, че ще има доста желаещи и 
една компания няма да може да 
се справи с всички обекти. Зато-
ва искаме на получим списък от 
няколко дружества. Желателно е 
да са повече, за да може да има 
и възможност програмата да се 
изпълни в сроковете, които е по-
ставило правителството. А гра-
фикът е много скъсен. 

Най-необходими обаче, за да 
стартира реална работа по про-
грамата, са заявленията на соб-
ствениците. Тук искам специал-
но да отбележа една спекулация, 
която се появи преди няколко дни, 

че изискването за създаване на 
етажна собственост било, за да 
се отнеме нечий дом. Учредява-
нето на подобни организации е 
разписано в Закона за управление 
на етажната собственост. Това 
е гаранция, че има преобладава-
ща воля на собствениците на 
отделните обекти в блоковете, 
че желаят да извършат санира-
нето. 

Какви ще бъдат ползите от 

Националната програма? 

Гражданите ще обитават 
енергийно ефективни домове. 
Същевременно със средствата 
по програмата ще се осигури 
работа на малките и средните 
проектантски и строителни 
фирми. Ползата на държавата е, 
че ще си спести милиарди инвес-
тиции за нови енергийни мощно-
сти. Панелните комплекси от 
едни сиви и грозни гета ще се 
превърнат в красиви райони. 

В Източна Германия, Полша 
и Чехия можем да видим как след 
влагане на пари от страна на 
държавата подобни обекти са 
станали прекрасни места за жи-
веене. 

Кои са другите основни 

насоки в оглавяваното от вас 

Направление  „Архитектура и 

градоустройство“ на Столич-

ната община? 

Те са на първо място продъл-
жаване на плановото осигурява-
не на София. Процесът през по-
следните две години значително 
напредна. Възложили сме доста 

задачи. През тази година също 
планираме да обявим търгове за 
много територии. Предвижда-
ме основно това да са паркови 
пространства. Трябва да запо-
чнат процедурите за избор на 
изпълнител за Борисовата гра-
дина, за Източния парк, Северния 
парк, парк „Лозенец“. Заложени са 
т.нар. научно-производствени 
зони – „Илиянци“, „Гара Искър“, 
териториите около Къро в „Мла-
дост“ и „Дружба“. Възложихме в 
края на 2014 г. и довършването 
на плановете на отделните час-
ти на жк „Дружба“. Предвиждаме 
да обявим и райони, които са за-
ложени за развитие на логистика 
и производство в общия план на 
София. 

Ние приключихме работа по 
жилищните комплекси. Остана 
само планът на „Дружба“, който 
се забави по обективни причини. 
Очаквам в рамките на година - 
две да покрием повече от 80% от 
територията на София с подроб-
ни устройствени планове.

Другата насока на работата 
ни е актуализация на общия план. 
Вече има решение на Столичния 
общински съвет за това и стар-
тираме процедурата. Това се 
налага, защото има развитие на 
някои елементи, особено в сфе-
рата на комуникацията. Едно 
от тях е строителството на  
метрото. Вече има нови идеи, 
които трябва да се отразят в 
общия план. 

Същевременно има фактиче-
ски грешки, които са доста на 
брой и вече са ни ясни по дейст-

Още преди две години Столичната община изготви 

типови проекти за панелните блокове
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ващия документ. Има установе-
ни пропуски при зелената систе-
ма на София. Смятаме ние да ги 
включим в плана, за да получат 
необходимата степен на защи-
та, която желаем.Съществуват 
и предложения за развитие на 
нови производствени и логис-
тични площи. 

Следващата важна процеду-
ра, която ще стартираме, касае 
зоната на Природен парк „Вито-
ша“. Считаме, че трябва да се 
разпише  специализиран устрой-
ствен план, който да върви съв-
местно с плана за управление. 
Практиката показа, че подобен 
документ за тези територии е 
необходим.

Освен това по устройстве-
ната част през процедури за 
обществени обсъждания, на 
технически съвети ние можем 
да получим  в максимална сте-
пен становището на експерти-
те и на гражданите. Това са в 
общи линии основните насоки 
в работата на НАГ. Разбира се, 
и санирането е приоритет, въ-
преки че не е пряко правомощие 
на Направлението, тъй като ние 
имаме задължение да осигуря-
ваме устройствената част от 
развитието на София. Но ние 
сме се захванали с този процес 
в проектната му част и ще по-
ложим всички усилия да се реа-
лизира.

Ясен ли е проектът за про-

дължение на първата линия на 

метрото след „Бизнес парка”?

Там нещата не са сложни, за-
щото първата и втората линия 
на подземната железница се из-
пълниха съгласно схемите, които 

са заложени още през 70-те го-
дини на ХХ в., когато се започва 
строителството на този вид 
транспорт. По първия метроди-
аметър това, което ще се об-
съжда и процедира,  е продълже-
нието му след „Бизнес парка”. Там 
се правят проучвания линията да 
стигне до Околовръстния път до 
зоната под лифтовата станция 
„Симеоново“. Идеята е метрото 
да се свърже с лифта. Плановете 
са новото трасе да е дълго два 
километра и по него да бъдат 
изградени две станции. Продъл-
жението ще започне от „Биз-

нес парка” и ще стигне до Око-
ловръстното, където ще бъде 
построена първата станция. 
Втората ще се намира на кръс-
товището на Околовръстното 
и бул. „Бистришко шосе” - в бли-
зост до магазин ИКЕА. Заложени 
са и строителство на паркинг 
за 800 коли и автогара. Целта 
е автобусите, които идват от 
Бистрица, Панчарево, Железница 
и други селища от югоизточния 
район, да не влизат в София, а 
да оставят пътниците си там, 
след което те да стигат до цен-
търа с метро. За това продълже-
ние на подземната линия ще са 
необходими 40 млн. евро.

Иначе в другото си откло-
нение първият метродиаметър 
завършва на летището. Там няма 
идеи за продължаването му. 

В момента проучваме про-
дължението на линията в зона-
та на жк „Люлин“  по бул. „Царица 
Йоанна“ до Околовръстния път 
с нови две станции. Целта е да 
предоставяме по-качествена 
услуга на живущите във втори и 
трети микрорайон в „Люлин“. От 
страната на Околовръстния път 
ще се изгради и голям буферен 
паркинг, който да се ползва от 
хората, които искат да пътуват 
с метро от кварталите, които 
са на запад от СОП – „Суходол“, 
„Банкя“,  „Филиповци“ и други. 

Вероятно ще правим проуч-
вания за продължение на втория 
метродиаметър след станцията 
на ул. „Сребърна“, която в момен-
та се строи. Има идеи трасето 
на подземната железница да за-
вие на изток и да отиде до „Сту-
дентски град” или да продължи по 
бул. „Черни връх“, за да стигне до 

Столичния околовръстен път.          
Третият метродиаметър 

като че ли е най-интересен и 
основното му трасе вече е ут-
върдено от нас. Там има две 
много важни разклонения, които 
сега тепърва ще разработваме 
и като част от общия, и като 
част от подробния устрой-
ствен план. Едното е отклоне-
ние от третия метродиаметър 
от станция „Орлов мост“ през 
територията на кв. „Слатина“ 
до зала „Арена Армеец“. Това е 
изключително важно трасе, за-
щото то ще обслужва повече от 

100 хил. души. 
Другото отклонение е от ул. 

„Кюстендил“ по ул. „Дойран“ в по-
сока  „Манастирски ливади“. Тази 
зона е доста населена - около 70 
– 80 хил. души, които биха могли 
да ползват метрото, затова пра-
вим проучвания и там. 

Кои са останалите големи 

проекти на София през 2015 г., 

за които отговаряте? 

При частното строител-
ство - жилищно и обществено, 
няма някакви индикирани кой знае 
какви мащабни обекти. Надявам 
се сред тях да са стадионите и 
поне един или два да бъдат реа-
лизирани, така че София да има 
модерни, отговарящи на съвре-
менните футболни изисквания 
съоръжения.  За стадион „Георги 
Аспарухов“ е издадено строител-
но разрешително, а за  „Славия“ 
- виза за проучване и проектира-
не. Как ще се развият двата про-
екта, е въпрос на съответните 
клубове и на възможностите им 
да наберат необходимите инвес-
тиции. 

Освен стадионите, в каква 

друга инфраструктура трябва 

да се влагат средства, за да 

може София да бъде достой-

на столица на спорта през 

2018 г.? 

Програмата за изграждане 
на велоалеи се реализира в до-
бри темпове. Иначе за спортна 
столица за мен е много важно 
най-после да ускорим плана за 
изграждане на плувни басейни и 
физкултурни стадиони към учи-
лищата в София. Същевременно 
трябва да се направи организа-
ция, че съоръженията, които ги 
има към учебните заведения, да 
започнат да работят нормално. 
Ние имаме поне четири учили-
ща с плувни басейни, които не 
се използват заради лошото им 
състояние. Причините за това 
са главно финансови и органи-
зационни. Тук имаме добра коор-
динация с Министерството на 
младежта и спорта и с Минис-
терството на образованието 
и науката и търсим решение на 
този въпрос. Надявам се, че ще 
намерим верния път, по който 
ще развием училищния спорт, 
тъй като той е базата на квар-
талния.

Знаете тезата на министъ-

ра на спорта Красен Кралев, че 
тежестта в следващите годи-
ни ще се дава главно на масовия 
спорт. Елитният спорт трябва 
да се развива, но в сътрудни-
чество между бизнеса, общини-
те и държавата, а не да се раз-
чита само на публичния сектор. 

Не трябва да забравяме, че 
именно от училището и квар-
тала тръгват големите спор-
тисти.

 
Какво се случва с обновява-

нето на централната градска 

част на столицата? 

Подписани са договорите с 
изпълнителите и вече са под-
готвени проектите. Правим не-
обходимата организация, за да 
ги представим на гражданите 
за обсъждане в края на февруари. 
Надявам се в последните дни на 
май да имаме готови технически 
проекти. След това ще изготвим 
апликационни форми и ще канди-
датстваме за финансиране по 
европейските програми. Ако бъ-
дем одобрени за строителство 
на тези обекти, ще стартира-
ме процедура за избор за изпъл-
нител. 

Има ли проекти, които ще 

се реализират чрез публично-

частно партньорство през го-

дината?

За съжаление процесът не за-
виси от нас, а от законодателя. 
Доколкото усещам, има воля от 
Народното събрание да поднови 
работа по усъвършенстване на 
Закона за публично-частното 
партньорство. Винаги съм твър-
дял, че подобно взаимодействие 
не се използва качествено у нас, 
а то може да бъде много голям 
стимулатор за инвестиции и 
развитие. 

В края на 2014 г. депутати-

те приеха промени в Закона 

за държавната собственост. 

Според народните представи-

тели измененията ще улеснят 

изграждането на инфраструк-

турните обекти? 

За мен беше груба грешка 
предишната промяна на ЗДС. 
Тя на практика беше спряла 
всички по-значими проекти. Не 
може да се иска, за да стартира 
един публичен обект, да бъдат 
приключени изцяло всички дела, 
включително и тези по оценките 

на имотите. Стойността е спор 
между собственик и община, кой-
то се решава от съда, но поня-
кога процесът протича твърде 
дълго. Най-накрая - каквото и да 
е решението, гражданинът не 
губи, тъй като той ще си получи 
това, което магистратите пре-
ценят. Но забавянето проваля 
много публични проекти, които 
са важни за цялото общество. 
Не е лошо собственикът да се 
бори за най-голямото обезще-
тение, но в същото време той 
поставя под въпрос цялостната 
реализация на обекта. 

Вие участвахте в дискусия, 

организирана от Камарата на 

строителите в България, Бъл-

гарска браншова камара „Пъти-

ща“, Българска браншова асоци-

ация „Пътна безопасност“,  за 

алтернатива на 15 км тунел 

през Кресненското дефиле. 

Идеята за реализацията на 
съоръжението трябва да се пре-
разгледа и да се намери екологич-
но приемливо решение. Според 
мен е необходимо да се мине на 
серия от по-къси тунели, без да 
се нарушава природата. 15 км съ-
оръжение е изключително скъпо 
и опасно, защото Кресненското 
дефиле е разсед, който е много 
сериозна земетръсна зона. При 
евентуално земетресение може 
да се компрометира целият ту-
нел. 

Освен това практически 
той няма да осигури намаление 
на времето, тъй като ограниче-
нието за скоростта в него ще е 
80 км в час. И в момента сред-
ната скорост през дефилето е 
почти същата. Да правиш едно 
безкрайно скъпо съоръжение, без 
да имаш реални ползи от него, не 
е логично. Освен това там като 
че ли хората, които изследваха 
„екологичния“ 15 км тунел, малко 
си спестиха вредите от подобен 
обект върху природата. На първо 
място това е депонирането на 
скалната маса, която е милиони 
кубически метра, които никой не 
казва къде ще се складират, как 
ще се извозват и т.н. Никой не 
коментира и вентилационните 
и евакуационните шахти, които 
ще се правят в защитени мест-
ности и биха могли да ги съсипят 
при самото строителство. Така, 
че моята позиция е да се търси 
алтернативен вариант.   

Снимки Денис Бучел

Проект за продължение на първата линия на метротo и удължаване на 

лифт „Симеоново”
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Свилена Гражданска

Четирима са кандида-
тите за изготвяне на иде-
ен проект на метродепо за 
третата линия на подземна-
та железница у нас. В тър-
га участват „Метропроект 
Прага“ АД, Обединение „Каде-
ве" с водещ партньор „Екса“ 
АД,  „Мостконсулт“ ООД и 
„Екип 2000 - Котов с-ие" СД;  
„Рикат“  ООД и обединение 
„ППМ-Арх-Елси“ с лидер „Про-
джект Планинг енд Менидж-
мънт" ООД, „Архитектоника 
студио" ООД и „Елси консулт" 
ООД.  Тръжната процедура е 
открита. Критерий е най-
ниската цена. Избраният из-
пълнител трябва да приклю-
чи работа до 8 месеца след 
сключване на договора. 

Индикативната стой-
ност е близо 360 хил. лв. без 
ДДС. Депото е необходимо 
за осигуряване на престой, 
извършване на ежеднев-
ни прегледи, почистване и 
ремонтна дейност на под-
вижния състав на третия 
диаметър. То ще бъде раз-
положено в съответствие с 
отредения след измененията 
на подробния устройствен 
план терен в УПИ III, кв. 2, 
местност Славия, „Красно 
село", на обща площ 41,5 дка. 
Предвижда се да се обособят 
две халета - ремонтно и га-
ражно.

В офертата е записано, 
че обслужваните подвижни 

състави на първия етап ще 
бъдат 30 с дължина 60 м±2 м, 
всеки от които изцяло прохо-
дим, и с тегло на един празен 
влак 95 т. В краен етап те 
ще достигнат 80 м, като на 
всеки от гаражните колово-
зи ще бъдат разположени по 
две мотриси. 

Комбинираното предназ-
начение на имота като пар-
кинг/гараж на автобуси за 
масовия градски транспорт, 
от една страна, и преми-
наването на метротрасе-
то на естакада, от друга, 
предполага и специфичното 
конструктивно решение на 
депото, а именно разпола-
гането му на височина от 5 
до 6 м от съществуващия 
терен, за да бъде осигурено 
преминаването на превозни-
те средства. В откритата 
част извън коловозното раз-
витие следва да се разполо-
жат административно-би-
това сграда с ТПС и гараж, 
като за това се използват 
разработените идейни про-
екти при проектирането на 
депото в кв. „Враждебна".

Същевременно „Метро-
политен“ ЕАД обяви общест-
вена поръчка  за доставка на 
20 нови влака за третия лъч 
на метрото. Прогнозната й 
стойност е 420 млн. лв. без 
ДДС и в обхвата й са включе-
ни още доставка, монтаж и 
тестове на система за упра-
вление на подвижния състав.

Двайсетте нови влака 

ще обслужват първия етап 
от трасето, което е с дъл-
жина 7 км, ще има 7 метро-
станции и ще свързва „Крас-
но село" с началото на бул. 
„Владимир Вазов". Те ще са с  
дължина 60 м и ширина 2,65 м, 
от лека стомана или алуми-
ниева конструкция, с капа-
цитет за 110 седящи път-
ници, с минимум 10 врати от 
едната страна, ще развиват  
80 км/ч и с експлоатационен 
живот от 30 години. Пър-
вите 5 влака трябва да се 
доставят не по-късно от 28 
месеца след датата на дого-
вора, а останалите – според 
утвърден график, но не по-
късно от 36 месеца. Изисква-
нията към кандидатите са 
да разполагат със собствен 
финансов ресурс за матери-
али, консумативи, заплати и 
др. от поне 40 млн. лв. Кри-
терият е икономически най-
изгодна оферта. Предложени-
ята се набират до 17 март.

В сградата на „Метро-
политен“ ЕАД бяха отворени 
офертите за избор на из-
пълнител за първия етап на 
третата метролиния – бул. 
„Ботевградско шосе“ – бул. 
„Владимир Вазов“ – Централ-
на градска част – жк „Овча 
купел“. Общо 14 обединения 
са подали предложения за че-
тирите обособени позиции. 

П о в е ч е  и н ф о р м а -
ция за кандидатите на  
www.vestnikstroitel.bg 

Индикативната стойност е 360 хил. лв. 

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

„Асара“ ДЗЗД е избраният изпълни-
тел на проекта за реконструкция на 
рибарско пристанище в Поморие. В кон-
сорциума влизат „Водстрой 98" АД, „Бул-
дени" ООД и „Билдинг Комфорт" ЕООД. 
Договорът бе сключен преди дни, а 
стойността му е близо 9,38 млн. лв. без 
ДДС. Реновирането на обекта се финан-
сира по Оперативна програма за разви-
тие на сектор „Рибарство 2007 – 2013”, 
Приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвести-
ции за реконструкция и модернизация на 
рибарски пристанища, кейови места за 
разтоварване и покрити лодкостоянки”. 

Обектът се намира в най-югоиз-
точната част на града, в непосред-
ствена близост до центъра. През ок-

томври 2013 г. Министерският съвет 
учреди  безвъзмездно право за строеж 
на община Поморие върху морското 
дъно, което ще позволи реконструк-
ция, пристрояване и надстрояване на 
съществуващите и изграждане на до-
пълнителни съоръжения.

Проектът предвижда увеличаване на 
капацитета на пристанището, изграж-
дане на рибна борса за разтоварване и 
временно съхраняване на улова, с уреди за 
производство на люспест лед, обособена 
зона за продажби, обновена инфраструк-
тура. Ще бъдат създадени защитени 
пристани за техническо обслужване на 
плавателните съдове. Районът около пор-
та ще бъде благоустроен. 

Десислава Бакърджиева

Изпълнителите на ре-
хабилитацията на учас-
тъци  от столичните 
булеварди „Княз Алексан-
дър Дондуков”, „Витоша”, 
„Джеймс Баучър” и ул. 
„Козлодуй” ще бъдат из-
брани до 30 януари. Това 
стана ясно по време на 
отварянето на ценовите 
оферти на участниците 

в обществената поръчка 
за ремонта на четирите 
пътни артерии. Търгът 
е за 17,1 млн. лв. и е раз-
делен на 5 обособени по-
зиции. Първата обхваща 
реконструкцията на ул. 
„Кракра” и бул. „Княз Алек-
сандър Дондуков” в отсеч-
ката от ул. „Кракра” до 
Младежкия театър. Вто-
рият лот е за обновяване 
на бул. „Витоша” в зоната 

от ул. „Гургулят” до ул. 
„Бяла черква”. Рехабилита-
цията на ул. „Козлодуй” от 
бул. „Княгиня Мария Луиза” 
до ул. „Константин Стои-
лов” и ул. „Индустриална” е 
заложена в третата пози-
ция. В четвъртата попа-
да модернизацията на бул. 
„Джеймс Баучър” от бул. 
„Черни връх“ до площад 
„Велчова завера”. Петата 
ос е за консултантски ус-

Поръчката е за 17,1 млн. лв.

луги, свързани с ремонти-
те на четирите обекта.

За позиция 1 кандида-
тите са трима. Най-ни-
ската предложена цена 
е на „Трейс Груп Холд” 
АД, които са поискали 
7 291 081,79 лв. за строи-
телно-монтажните рабо-
ти. Най-високата оферта 
от 8 640 089,11 лв. е на 
консорциум „София 2014”, 
съставен от „Балкан-
строй” АД и „Балканстрой 
С о ф и я ”  АД .  Тр ет и я т 
участник – „Обединение 
Дондуков“, в което влизат 
„СК-13 Трансстрой” АД и 
„СК-13 Пътстрой”, е заявил 
сумата от 7 553 267,18 лв.

За ремонта на бул. „Ви-
тоша” в зоната от ул. „Гур-
гулят” до ул. „Бяла черква” 
се състезават консор-
циум „Щрабаг – Витоша” 

ДЗЗД и обединение „Вито-
ша 2014”, включващо „Тран-
сремонтстрой” ЕАД, „Пъ-
тища и съоръжения” ЕАД 
и СД „Екип 2000 – Котов 
и Сие”. Разликата между 
двете оферти е близо 3 
млн. лв. Обединение „Ви-
тоша 2014” е обявило, че 
ще изпълни проектиране-
то и строителството на 
обекта за 6 811 778,69 лв., 
докато за същите дейнос-
ти консорциум „Щрабаг – 
Витоша” е посочил сумата 
9 608 192,01 лв.

За третия лот, включ-
ващ обновяването на част 
от ул. „Козлодуй”, има само 
един желаещ. Това е „Коз-
лодуй 2014” ДЗЗД, съста-
вено от „ПСТ Груп” ЕАД и 
„Рутекс” ООД. Офертата 
на дружеството възлиза 
на 4 335 620,76 лв.

За рехабилитация на 
бул. „Джеймс Баучър” от 
бул. „Черни връх” до пло-
щад „Велчова завера” по 
позиция 4 също има само 
един кандидат. Това е ДП 
„Транспортно строител-
ство и възстановяване”, 
което предлага да из-
пълни проектирането и 
изграждане на обекта за 
7 068 478,22 лв.

Н ай - м н о г о  це н о ви 
оферти бяха отворени за 
консултантските услуги. 
Най-ниска стойност дава 
„Консултантска инженерна 
група” ООД – 255 117,60 лв., а 
най-висока – обединение „Ге-
онадзор 2014” (352 260 лв.). 
Другите две предложе-
ния са на „ВМЛ консулт” 
ООД, поискало 255 480 лв., 
и  ОП  „С о ф и н в е с т ”  с  
268 794 лв.
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Ще се  опитаме да се възползваме максимално от „ОПТТИ 2014 – 2020“

Ангел Забуртов, генерален директор на Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура”:

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Забуртов, успеш-

на ли беше 2014 г. за 

Държавно предприятие 

„Пристанищна инфра-

структура” (ДППИ)?

Да, и като приходи 
от пристанищни такси, 
и като реализация на ня-
кои европейски проекти. 
През 2014 г. работихме по 
няколко направления, свър-
зани с основната ни дей-
ност, която е развитието 
на пристанищната инфра-
структура. Една от най-
важните ни задачи беше 
изпълнението на проек-
тите „Създаване на речна 
информационна система 
в българския участък на 
река Дунав” (БУЛРИС) и 
„Информационна система 
за управление на трафи-
ка на плавателни съдове” 
(VTMIS). Сред приорите-
тите ни бяха и структур-
ните промени, свързани 
с  децентрализацията 
на ДППИ. Те бяха доста 
радикални, но в същото 
време създадоха нови въз-
можности пред нашите 
териториални директори. 
Клоновете ни в Лом, Русе, 
Варна и Бургас придобиха 
статут на самостоятел-
ни дружества и голяма 
част от функциите бяха 
изнесени към тях. Терито-
риалните подразделения 
вече имат регистрация, 
която им вмени всички не-
обходими отговорности. 
Много от решенията се 
взимат на място без съ-
гласуване с Главното уп-
равление. Мога да кажа, че 
първите стъпки за децен-
трализацията на ДППИ са 
успешни и вече се усеща 
положителен ефект от 
тях. Процесите се разви-
ват много по-динамично 
по места и бизнесът за-
сега е доволен.

Какви проблеми не 

успяхте да разрешите и 

е необходимо работата 

по тях да продължи през 

следващите месеци?

Има такива, но те са 
се натрупвали в продъл-
жение на много години. 
Например неразрешените 
ни казуси за обща инфра-
структура отпреди 10 
години, които са в Кон-
ституционния съд. Има ин-
дустриални клонове на жп 
коловози, които са в акти-
вите само на един участ-
ник на пазара, а всъщност 
попадат на територията 
на няколко. Друг проблем 
са приходите от конце-
сионни възнаграждения на 
ДППИ, които в момента се 

насочват към националния 
бюджет, а не за развитие 
на пристанищната инфра-
структура. В целия свят 
този тип приходи от кон-
цесии са предназначени за 
поддържане на обектите. 

Преди 10 години, кога-
то беше създадена Нацио-
нална компания „Пристани-
ща” (НКП), средствата от 
концесионни възнагражде-
ния бяха насочвани за об-
новяване на водния транс-
порт. След като НКП беше 
обявена за противокон-
ституционна, парите се 
вливат в държавния бю-
джет и това продължава 
да е факт и до днес. Тези 
проблеми са концептуални, 
но могат да се решат със 
законодателни промени и с 
политическа воля.

Има ли други пречки 

за дейността на ДППИ и 

необходимост от норма-

тивни промени? Въвели 

ли сме всички европейски 

директиви в областта?

Законодателството, 
свързано с пристанищ-
ната инфраструктура, е 
добро, но винаги може да 
се усъвършенства. За да 
се постигне  това оба-
че, трябва да се направи 
качествен анализ на на-
стоящото състояние. По 
отношение на действащи-
те европейски директиви 
нормативната уредба 
е хармонизирана и вече 
ги изпълняваме. Те са за 
трафика VTMIS, отпадъци 
от корабоплавателната 
дейност, т.нар. РИС ди-
ректива. България дори е 
един от отличниците по 
прилагане на европейски-

те правила. През 2000 г. 
имаше проект на директи-
ва за достъпа до пазара на 
пристанищни услуги. Това 
беше един от опитите да 
се регулират процесите 
във всички портове на ЕС, 
но тези норми така и не 
стигнаха до Европейския 
парламент. Преди около 
две години отново се за-
говори за този проблем 
и започна работа по съз-
даване на регламент за 
регулация на услугите. В 
момента документът се 
редактира. 

Какви ще са приори-

тетите Ви през 2015 г.?

На първо място е да 
завършим успешно двата 
големи проекта, които из-
пълняваме по Оператив-
на програма „Транспорт” 
- третия етап на VTMIS, 
който е на обща стойност 
над 32 млн. лв., и БУЛРИС 
– по който изпълняваме 
още дейности почти за 10 
млн. лв. Дейностите и по 
двата проекта се разви-
ват по график и няма ре-
гистрирано забавяне. До 
края на февруари или нача-
лото на март ще са гото-
ви двете трафик кули във 
Варна и Бургас, които се 
изграждат по VTMIS. След 
като те бъдат въведени в 
експлоатация, проектът 
ще продължи с монтаж на 
необходимата апарату-
ра. РИС центърът, който 
е част от БУЛРИС, беше 
открит в края на минала-
та година и в момента се 
доставя нужната апара-
тура. 

Съгласно инвести-
ционната ни програма 

през 2015 г. трябва да за-
почне проектирането на 
Интермодален терминал 
Варна, реконструкцията 
на съоръжението в Ша-
бла, ремонт на вълнолом 
Бургас, както и подмяна-
та на основни настилки в 
портовете в Бургас, Варна 
и речните пристанища. За 
дейности и подобряването 
на пристанищната инфра-
структура сме предвидили 
30 млн. лв.

Как проекти като 

БУЛРИС и VTMIS промени-

ха управлението на вод-

ния транспорт?

Със сигурност го подо-
бряват. Проектът VTMIS 
има доста дълга история. 
Той се реализира на някол-
ко етапа в продължение на 
15 години. При третата 
фаза внедряваме всички 
модерни системи за на-
блюдение, които същест-
вуват. VTMIS  ще бъде 
надграден чрез изпълне-
нието на друг проект, 
който се реализира по 
Норвежкия финансов меха-
низъм. По тази програма 
ще се осигури сателитно 
наблюдение на кораби, раз-
ливи и екологични замърся-
вания. Този проект ще об-
хване всички пристанища 
на територията на Черно 
море.

БУЛРИС е малко по-нов 
проект и тепърва започва 
да дава своето положи-
телно отражение. Той е 
важен, тъй като дава ин-
формация за трафика по 
река Дунав и това прави 
управлението му много 
по-лесно. Навигацията 
улеснява всички участни-

ци в логистичната вери-
га. Друг проект, който 
изпълняваме и също е в 
полза на бизнеса, е AnNa – 
Advanced National Networks 
for Administrations. Той се 
финансира от ЕК и се осъ-
ществява в 14 държави. 
Целта му е да се въведе 
концепцията „едно гише“ 
в морския транспорт.

Какви възможности 

ще има за пристанищна-

та инфраструктура по 

ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструкту-

ра” (ОПТТИ)?

Ще се опитаме да се 
възползваме максимално 
от възможностите на ев-
ропейското финансиране. 
Ще кандидатстваме по 
ОПТТИ с няколко проекта, 
които ще са и за море, и 
за река. Заложили сме про-
екти за надграждане на 
информационните систе-
ми в Черно море с т.нар. 
Port Community System. Ще 
продължим и работата 
по р. Дунав, за да разши-
рим системата БУЛРИС. 
Може би ще подготвим и 
проект за анализ и оценка 
на риска в пристанищата. 
Със сигурност по новата 
оперативна програма ще 
реализираме и дейности 
за управление на отпадъ-
ци в резултат на корабо-
плавателна дейност. Ще 
направим опит да получим 
финансиране и по Механи-
зма за свързване на Евро-
па. Сред обектите, за кои-
то ще търсим европейска 
подкрепа са удълбочаване 
на пристанището в райо-
на на Бургас, той ще е на 
стойност 15 - 20 млн. лв. 

Надяваме се да реализи-
раме и ремонта на въл-
нолом в Бургас, за който 
ще са необходими около 10 
млн. лв. 

Как може да се прео-

долее липсата на финан-

сиране на даден проект? 

Концесията решение  

ли е?

Всъщност това е най-
доброто решение. Успеш-
ни концесии има в целия 
свят. Повечето мащабни 
проекти са реализирани по 
този модел. Много е важно 
обаче в коя фаза ще бъде 
отдаден на концесия един 
обект. При изградена ин-
фраструктура обикновено 
даваш концесия за услуга, 
а ако нямаш, правиш конце-
сия с изграждане и експло-
атация. Проблемът е, че 
тези модели работят на 
места, където има голямо 
търсене. Ако то е високо 
като в Сингапур, концесия 
може да се реализира при 
всякакви условия. В обра-
тния случай, какъвто е в 
България, трябва да пред-
ложиш добри условия, за да 
привлечеш инвеститор. 
Факт е, че най-големите 
пристанища са там, къ-
дето има работеща ико-
номика. Пример за това 
са азиатските пазари – 
Китай, Корея, Индонезия, 
Виетнам. Там са най-го-
лемите товарообороти. 
Портовете са отражение 
на икономиката.

Разкажете ни повече 

за интермодалните тер-

минали във Варна и Русе. 

Надявам се проекти-
те да бъдат успешни. Ин-
термодалният терминал 
в морската ни столица 
реално ще представлява 
изместване на дейности-
те от пристанище Варна-
изток в район с по-съвре-
менна инфраструктура. 
Съответно на мястото 
на стария порт ще се 
развият градски проекти, 
които ще осигурят зони за 
разходка, отдих и спорт 
на жителите и гостите 
на града. 

За Русе има няколко 
варианта за разположение 
на интермодалния терми-
нал. Един от тях е да бъде 
развит в района на прис-
танище Русе-изток. Това 
е най-подходящото място 
и се надявам там да се 
изгради. Този проект е в 
твърде ранен етап. Те-
първа започват предпро-
ектните проучвания, на 
базата на които ще се оп-
редели място за съоръже-
нието, а то ще е ключово 
за успеха на ИМТ Русе.

Снимка Денис Бучел
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„Ако България иска да се справи с корупцията, при-
мерът на Румъния може да бъде приложен. Има възмож-
ности страната ни да създаде аналогични на техните 
структури със сходни правомощия“. Това е заявила ви-
цепремиерът по координация на европейските поли-
тики и институционалните въпроси Меглена Кунева 
след срещи с прокурор Лаура Кьовеси, ръководител на 
румънската Национална дирекция по антикорупция 
(НДА), и Хория Джорджеску, председател на Нацио-
налната агенция за интегритет (НАИ), съобщиха от 
пресцентъра на Министерския съвет. 

Кунева е посочила, че структурите, които тряб-
ва да се преборят с корупцията по високите етажи 
на властта, трябва да са независими и да не бъдат 
обект на политически натиск. Тя е определила като 
ключови административния капацитет, разследване-
то на сигнали за злоупотреби и проверките за необяс-
нимо забогатяване на държавни служители. 

Националната дирекция по антикорупция на Румъ-
ния е органът, който има функции на специализирана 
прокуратура за борба с корупцията, а Националната 
агенция по интегритет следи имущественото със-
тояние на лицата, заемащи държавна длъжност, аку-
мулира сигнали и определя обхвата на риска от нару-
шения.  

По време на разговорите с вицепремиера Куне-

ва двамата председатели са представили подробна 
информация за функционирането и правомощията на 
ведомствата си. Отбелязано е било също, че те рабо-
тят с малък брой добре подготвени кадри и подкрепа 
от Европейската комисия, Световната банка и Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и разви-
тие. Тази седмица двустранните срещи по проучване 
и прилагане на румънския опит в борбата с корупция-
та чрез двата специализирани органа продължават с 
посещението на министъра на правосъдието Христо 
Иванов.

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

България и Румъния 
започват диалог за общи 
проекти по инвестицион-
ния план на Европейска-
та комисия, който ще 
се реализира по идея на 
председателя Жан-Клод 
Юнкер.  За това са се 
разбрали вицепремиерът 
по координация на евро-
пейските политики и ин-
ституционални въпроси 
Меглена Кунева и минис-
тър-председателят на 
Румъния Виктор Понта 
по време на двудневна-
та й работна визита в 
северната ни съседка, 
става ясно от съобще-
ние на правителствена-
та пресслужба. В него 
се уточнява, че Кунева и 
Понта са се срещнали из-
вън програмата на нейно-
то посещение – по жела-
ние на румънския премиер. 
В рамките на разговори-
те той е отправил пока-
на за провеждането на 
междуправителствено 
заседание в Букурещ  въз-
можно най-скоро. 

М е гле н а  Ку нева  и 
Виктор Понта са кон-
статирали, че България 
и Румъния имат подчер-
тано общи интереси в 
рамките на Европейския 
съюз. „Двете страни са 
по-силни в рамките на 
общността, когато рабо-
тят в режим на засилено 
партньорство“, посочила 
е Кунева. 

По-късно тя уточни 
пред българските медии, 
че със северната ни съ-
седка ще кандидатства-
ме с четири проекта по 
плана „Юнкер“. Първият е 
свързан с изграждането 
на два моста над река 
Дунав - при Силистра - 
Калъраш и при Никопол 
- Търну Магуреле. Оста-
налите три са за подо-
бряване на навигацията 
по река Дунав, изгражда-
не на хидросъоръжение и 
хидровъзли по нея, както 
и създаване на газов ко-
ридор юг - север на те-
риторията на България и 
Румъния.

„Ако двете страни 
предложат общи проекти 
по плана „Юнкер“, това 
увеличава шансовете те 
да бъдат оценени поло-
жително и финансирани. 
Румънската страна заяви 
готовност да проведем 
междуправителственото 
заседание през февруари, 
стига и българският ка-
бинет да намери място 
в програмата си.  Тога-
ва ще се разгледат съв-
местните предложения 
на България и Румъния“, 
обясни Кунева. 

На срещата й с Пон-
та е била обсъдена и ев-
ропейската политика за 
сигурност. Двете стра-
ни са изразили съгласие, 
че могат да допринесат 
за сигурността на Ев-
ропа и са готови да из-
пълнят всички условия за 
това, включително и през 
Шенген. 

Договорили сме пълния 
размер средства по Бъл-
гаро-швейцарската про-
грама за сътрудничество 
за намаляване на иконо-
мическите и социалните 
неравенства в рамките 
на разширения Европей-
ски съюз. Сумата, с която 
до края на 2019 г. ще ре-
ализираме проектите по 
нея, е 76 млн. швейцарски 
франка. Това стана ясно 
от изказване на вицепре-
миера по еврофондовете и 
икономическата политика 
Томислав Дончев по време 
на брифинг за изпълне-
нието на програмата. В 
пресконференцията в Ми-
нистерския съвет участ-
ваха още министърът на 
околната среда и водите 
Ивелина Василева, столич-
ният кмет Йорданка Фан-
дъкова, Н. Пр. посланикът 
на Швейцария в България 
Денис Кнобел и ръководи-
телят на отдел „Принос 
към разширяването на ЕС“ 
в Държавния секретари-
ат по икономически въ-

проси на Швейцария Хуго 
Бругман.

„Това е истинското на-
чало на проектите, които 
предстои да бъдат реали-
зирани. Имаме всички шан-
сове да доведем нещата 
до добър край. Голяма част 
от дейностите създават 
дългосрочни предпоставки 
за партньорство не само 

между двете държави, а и 
между институциите. Този 
резултат не би бил възмо-
жен без получената под-
крепа от Швейцария“, ко-
ментира Томислав Дончев. 

Министър Ивелина Ва-
силева уточни, че за окол-
на среда и инфраструкту-
ра са предвидени над 32 
млн. франка. Одобрените 

проекти в тази сфера са 
два - за екологосъобразно 
обезвреждане на излезли 
от употреба пестициди 
и други препарати за рас-
тителна защита на стой-
ност над 23 млн. франка и 
за екологосъобразно съ-
биране и временно съхра-
нение на опасни битови 
отпадъци - за над 8 млн. 

франка. С част от сред-
ствата ще бъдат изгра-
дени общински центрове 
за разделно събиране и 
съхраняване на опасни би-
тови отпадъци в Съедине-
ние, Левски, Созопол, Раз-
град и Шумен.

Общо 3 млн. франка е 
привлякла столицата в 
рамките на програмата, 
като те ще послужат за 
купуването на до 28 трам-
вая, които са се движили 
по релсите в швейцарския 
град Базел, съобщи Йор-
данка Фандъкова. 2,5 млн. 
швейцарски франка са без-
възмездна помощ, 2% от 
сумата са предоставени 
от Столичната община и 
13% - от „Столичен елек-
тротранспорт” ЕАД. 

Първата мотриса ще 
бъде доставена в София 
през 2016 г., като поет-
апно в продължение на две 
години в движение ще вли-
зат и останалите. Те ще 
покриват маршрутите по 
линии 3 и 12. „Трамваите са 
модернизирани в техниче-

ско и експлоатационно от-
ношение, имат осигурена 
достъпност за хора с ув-
реждания и майки с деца. 
Ще бъдат в екологичния 
зелен цвят“, допълни сто-
личният кмет.  

„ Чрез  програ мата 
не само се инвестират 
средства, а се постига 
реално сътрудничество“, 
подчерта Н. Пр. Денис 
Кнобел. Хуго Бругман от 
своя страна коментира, 
че през декември 2015 г. 
приключва петгодишният 
срок на сътрудничество 
между България и Швей-
цария и от Берн искат 
незабавно започване на 
следващия период с по-
следните съгласувани 
проекти. Подготвят се 
предложения за партньор-
ство между научноизсле-
дователски институти, 
между българския и швей-
царския Червен кръст, за 
развитието на „зелените“ 
обществени поръчки в 
България и въвеждането 
на дуалното обучение. 

В рамките на визита-
та си българският вице-
премиер се е срещнала и 
с румънския икономически 
министър Михай Тудосе, с 
когото са постигнали съ-
гласие за сформирането 
на междуправителствена 
работна група, която да 
подготви в кратък срок 
конкретни предложения за 
общи проекти в сферите 
на енергетиката и инфра-
структурата по плана за 
инвестиции „Юнкер“. Цел-
та е предложенията да са 

готови за разглеждане на 
между правителственото 
заседание. Бил е коменти-
ран и въпросът за създа-
ването на общ инвести-
ционен механизъм за тези 
проекти, както и възмож-
ността двете държа-
ви да направят вноска в 

Европейския структурен 
инвестиционен  фонд, 
който предстои да бъде 
създаден в изпълнение на 
плана.   

Вицепремиерът Ку-
нева се е срещнала и с 
министъра на външните 
работи на Румъния Бо-

гдан Ауреску и неговия 
заместник Джордже Чам-
ба. Акцент на разговора 
са били международното 
положение и отражение-
то на новите заплахи за 
сигурността на България, 
Румъния и Европа като 
цяло. 

Предложенията ще бъдат разгледани на 
междуправителствено заседание през февруари

Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска

„След проверка се ус-
танови, че 106 са опас-
ните язовири у нас, а не 
78, както беше съобще-
но в началото на декем-
ври м.г.“ ,  заяви Павел 
Гуджеров, зам.-минис-
тър на околната среда и 
водите, пред народните 
представители от пар-
ламентарната ресор-
на комисия. По думите 
му 61 от обектите се 
нуждаят от спешни ин-
вестиции, за да бъдат 
временно изведени от 
експлоатация. Основ-
ните проблеми на тези 
водоеми са деформира-
на корона – пропуквания, 
хлътвания и слягания, 
израсли дървета и хра-
сти, нарушен или напра-
во унищожен преливник, 
липса на проводимост, 
непочистени отводня-
ващи канали, повреди в 
основния изпускател. 
Има и случаи,  когато 
до изпускателните съ-
оръжения не може да се 
стигне, има течове, ко-
ритата на язовирите са 
частично разрушени.

„Очакваме, след като 

излезем с  доклад  от 
Междуведомствената 
работна група, създа-
дена с решение на Ми-
нистерския съвет, за да 
провери сигурността на 
хидротехническите съо-
ръжения, правителство-
то да отпусне 500 хил. 
лв. на „Напоителни сис-
теми“. Средствата ще 
са за временно извежда-

не на 61 опасни обекта 
от експлоатация“, обяс-
ни Гуджеров и подчерта, 
че се е появил казус, как 
от „Напоителни систе-
ми“ ще извършат тези 
дейности в чужда соб-
ственост. „Намерихме 
решение и сега изпра-
щаме писма до общини-
те, в които ги питаме 
дали ще предприемат 

сами необходимите мер-
ки, или ще ги оставят 
на държавното предпри-
ятие. Очакваме техните 
отговори“, каза зам.-ми-
нистърът.  

По думите му в мо-
мента се изготвя стра-
тегическа визия за на-
появане на страната и 
се преценява необходи-
мостта от тези язови-

Министерският съвет ще отпусне 500 хил. лв. за 
извеждане от експлоатация на част от съоръженията

Десислава Бакърджиева

„Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007 
– 2013” (ОПОС) ще бъде 
финализирана успешно. 
Има проекти, които са 
с по-голямо забавяне, но 
към настоящия момент 
имаме всички основания 
да мислим, че ще се спра-
вим с реализацията на 
ОПОС. Предприели сме 
ускоряване на дейности-
те по текущите обекти. 
Положителен фактор са 
и климатичните условия, 
които позволяват стро-
ителните дейности да 
продължат дори и сега - в 
зимния период”. Това заяви 
министърът на околната 
среда и водите Ивелина 
Василева пред журнали-
сти. 

През настоящата го-
дина, за да се постигне 
успешен край на програ-
мата, е необходимо да се 
усвоят и разплатят 720 
млн. евро. Василева при-
помни, че през 2014 г. за-
бавянето и спирането на 
плащанията дисбалансира 
нормалното темпо на ре-

ализацията на обектите. 
„Това попречи на бенефи-
циентите да разпределят 
във времето равномерно 
и финансовите ресурси, 
които използват като 
оборотни средства, и 
дейностите по проекти-
те. Затова дадохме въз-
можност на общините да 
подпишат анекси към до-
говорите за безвъзмезд-
но финансиране, които ще 
позволят да приключат 
обектите си до края на 
октомври 2015 г.”, каза 
тя.

Министърът на окол-
ната среда допълни, че в 
края на миналата година 
финансовото състояние 
на програмата е било по-

Дадоха старт на ежегодната 
Национална кампания „За чиста околна 
среда”. Тя се провежда за 12-и път от 
Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ) и Предприятието за 
управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС). Бюдже-
тът на инициативата през 2015 г. е 
3,5 млн. лв. С тях ще се финансират 
проекти на общини, кметства, учи-
лища, детски градини и обединени 
детски комплекси. Това съобщи ми-
нистърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева. 

„Проектите трябва да са на-
сочени както към местните общ-
ности, така и към възпитанието и 
образованието на подрастващите”, 
посочи министър Василева. Тя заяви, 
че покана за участие тази година е 
отправена към две целеви групи. Пър-
вата включва училища, детски гра-

дини и обединени детски комплекси, 
които ще могат да се възползват от 
1,2 млн. лв. Те ще могат да подават 
предложения за проекти, които са на 
стойност до 5 хил. лв. За другата гру-
па - общини и кметства, са заделени 
средства в размер на 2,3 млн. лв. Мак-
сималното финансиране, което може 
да получи проект на местната адми-
нистрация, е 10 хил. лв.

Темата на кампанията през 2015 г. 
е „Обичам природата – и аз участвам” 
като главната й цел ще е да повиши 
екологичната култура. Чрез тази ини-
циатива общините ще могат да реа-
лизират ремонтни дейности на дет-
ски и спортни площадки, залесяване и 
зацветяване на зони за отдих. Пред-
ложенията на училищата и детските 
градини е желателно да са свързани 
пряко с образователния процес в учеб-
ното заведение с предмети като чо-

век и природа, биоразнообразие, опаз-
ване на околната среда.

Изпълнителният директор на  
ПУДООС Ренета Георгиева съобщи, че 
от 2009 г. до сега в рамките на кам-
панията „За чиста околна среда” са 
реализирани 2048 проекта, като от 
тях 512 са изпълнени през 2014 г. Тя 
заяви, че кампанията ежегодно пре-
дизвиква все по-сериозен интерес. 
През 2011 г. подадените заявления са 
1040. Година по-късно броят на желае-
щите да участват е надхвърлил 2000, 
а през 2013 и 2014 г. кандидатурите 
са били повече от 3000. Георгиева 
подчерта, че нарастващият интерес 
към кампанията налага и увеличение 
на бюджета през годините. За 2011 г. 
и 2012 г. той е бил 1,5 млн. лв. През 
2013 г.  бива увеличен двойно до 3 
млн. лв. и достига до 3,5 млн. лв. през 
миналата година.

Необходимо е да се усвоят 
и разплатят 720 млн. евро

добрено чрез различни 
мерки. Верифицирани 
са голям обем сред-

ства, представени от 
общините, проведени са 
разговори с ЕК и е дого-

ворено използването на 
допълнителни механизми, 
чрез които очакваната 

загуба за 2014 г. е нама-
лена от 205 млн. евро на 
22 млн. евро.
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ри. Ако те са нужни, ще 
се търсят средства, 
за да бъдат приведени 
в нормално техническо 
експлоатационно със-
тояние. Ако не са, ще се 
търси друго решение за 
тях. Има вариант те да 
бъдат преобразувани в 
предпазни съоръжения 
от наводнения. Според 
Павел Гуджеров  от из-
ключително значение е 
поддържането на речни-
те русла чисти поне на 
500 м от язовирите.  

От 268-те хидро-
технически съоръжения 
с неясна собственост 
вече са намерени прите-
жателите на 143. Това 
е станало, след като е 
получена информация от 
шест областни управи – 
Пловдив, Хасково, Велико 
Търново, Ловеч, Пазар-
джик и Сливен. Те са пре-
доставили данни за 147 
язовира, от които само 
4 са с неизяснена соб-
ственост. За четирите 
обекта ще отговарят 
областните управители, 
за да минимизират риска 
от аварийни ситуации с 
тях. Над 50% от откри-
тите собственици са 
общини и  „Напоителни 
системи“.  Незначителна 
част са частни лица. „До 
няколко дни ще получим 
информация и от оста-
налите областни упра-
вители. На следващото 
заседание на Междуве-
домствената  работна 

група ще имаме резул-
тати за всички язовири“, 
акцентира той. 

„Същевременно  под-
готви хме  промени  в 
Закона за водите. Ако 
бъдат приети, Държав-
ната агенция за метро-
логичен и технически 
надзор (ДАМТН) ще кон-
тролира изпълнението 
на мерките за поддържа-
не на язовирните стени 
и съоръженията към тях 
в изправно техническо 
състояние, осигуряване-
то на безопасната им 
експлоатация или дей-
ностите по ликвидира-
нето им. Регламенти-
рани са и задълженията 
на собствениците на 
язовири. Предвижда се 
дейностите по поддър-
жане на съоръженията 
в изправно техническо 
състояние в съответ-
ствие с нормативната 
уредба да се извършват 
от оператор на язовир-
на стена – лице с необ-
ходимата квалификация“, 
добави зам.-министърът 
на околната среда и во-
дите. 

„По ОП „Околна среда 
2014 - 2020“ ще бъдат 
осигурени средства за 
създаване  на  единен 
регистър на хидротех-
ническите съоръжения. 
Бенефициент ще бъде 
Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството“, 
поясни Гуджеров. 

Снимка Влади Георгиев
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Над 8 хил. са пода-
дените от началото на 
годината досега декла-
рации за доходи на физи-
чески лица. Това обясни 
завеждащият дирекция 
„Обслужване" в Национал-
ната агенция по приходи-
те Боряна Георгиева по 
време на пресконферен-
ция в сградата на НАП, на 
която бяха представени 
новостите на данъчна-
та кампания през тази 
година. „Хората могат 
да получат персонален 
идентификационен код 
(ПИК) безплатно и той 
ще важи безсрочно. Заяв-
лението за него може да 
се подаде във всеки офис 
на НАП, но получаването 
на издадения ПИК, както 

и разрешение за ползване 
на исканите електронни 
услуги, става в офиса на 
Агенцията по постоянен 
адрес за физическите 
лица или по седалище и ад-
рес на управление за юри-
дическите лица. С него 
те ще могат да пуснат 
декларация по интернет 
без електронен подпис“, 
подчерта Боряна Георгие-
ва и сподели, че ПИК услу-
гата е „хитът на сезона”.  

Към момента има из-
дадени 250 хил. персонал-
ни кода. С тях гражда-
ните могат да ползват 
още много услуги, като: 
да проверят какъв е оси-
гурителният им доход 
– върху каква сума рабо-
тодателите внасят оси-

гурителните им вноски; 
информация за членство 
в пенсионен фонд и месе-
ците, за които има извър-
шени преводи от НАП към 
съответното пенсионно-
осигурително дружество; 
декларираните пред НАП 
трудови договори; непога-
сените си задължения към 
НАП и други.

През 2015 г. има нова 
годишна декларация за 
облагане на доходите на 
физическите лица. Тя е с 
намален обем. Основните 
разлики в декларацията 
за доходите на гражда-
ните са, че за приходи 
от трудов договор не се 
посочват данни за рабо-
тодателя, защото тази 
информация е вече налич-

на в НАП. Получателите 
на хонорари и други въз-
награждения, различни от 
трудови, обаче посочват 
информативно платеца в 
съответното приложе-
ние. Друга промяна във 
формуляра за физически-
те лица са таблиците с 
кодове за вида на дохо-
дите. 

Всеки, който подаде 
декларацията си за об-
лагане на доходите до 31 
март 2015 г. по електро-
нен път, ще ползва от-
стъпка от 5% от данъка 
за довнасяне, ако към този 
момент няма подлежащи 
на принудително изпълне-
ние публични задължения 
и внесе в срок до 31 март 
дължимото. 

53 лв. е средната 
стойност на последните 
фактури за 2014 г., която 
включва консумацията, 
отчетена до 19 декем-
ври. Това става ясно от 
прессъобщение на компа-
нията. Според данните 
средното потребление 
на електроенергия на битовите клиенти на ЧЕЗ, което 
е отчетено  в месеца до 19.12.2014 г., е 290 киловат-
часа.  За сравнение средните разходи по фактурите 
за предходния отчетен период  до 18.11.2014 г. е 247 
киловатчаса при средна сметка  46 лв. 

„С понижаването на температурите потребле-
нието на електроенергия в Западна България обик-
новено нараства. Все пак трябва да се има пред-
вид, че все още не е отчетено изразходваното през 
коледните и новогодишните празници, които съв-
паднаха с ниски температури“, каза Димчо Станев, 
директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България”.

На гражданите, които имат затруднения при 
плащането на месечните сметки за електричество, 
компанията предлага услугата „Персонален съвет-
ник“. Той предоставя индивидуални планове за раз-
срочване на дължимото съобразно възможностите 
на клиентите. Освен това продължава да важи вре-
менното удължаване на срока за безлихвено плащане 
на сметките от 10 на 20 дни. Консумацията е осно-
вен фактор при формирането на сметките за ток. 
На клиентите, които искат да контролират потреб-
лението си, от дружеството предлагат конкретни 
съвети за намаляване на изразходваната енергия.

Европейската бан-
ка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) понижи 
с 1,2 процентни пунк-
та очакванията си за 
ръста на българската 
икономика през 2015 г. 
Това става ясно от до-
клад на финансовата ин-
ституция. За настоящата година тя прогнозира, че 
брутният вътрешен продукт (БВП) ще се разшири 
с 0,8%, докато предишната прогноза на ЕБВР от 
септември 2014 г. беше за растеж от 2%. Това се 
очертава да е най-слабият резултат от последните 
три години. Според банката през 2013 г. ръстът на 
икономиката е бил 1,1%, а през 2014 г., за която още 
няма окончателни данни – 1,5%. 

Актуализираната прогноза обаче съвпада със 
заложеното в бюджета за тази година. Правител-
ството също очаква БВП да забави растежа си с 
0,8%.

„Ще подготвим ця-
лостна стратегия за 
развитие и насърчава-
не на инвестициите в 
страната.” Това заяви 
новият изпълнителен ди-
ректор на Българската 
агенция за инвестиции 
(БАИ) Стамен Янев при 
символично приемане на 
поста от предшестве-
ника му Светослав Мла-
денов. В подготовката 
на проектодокумента 

ще участват предста-
вители на неправител-
ствени  организации, 
бизнеса и държавата. 
Стратегията ще бъде 
съобразена с управлен-
ската програма на пра-
вителството.

„Основната цел ще 
бъде позиционирането 
на България като желана 
дестинация за инвести-
ции”, обяви Янев. На прес-
конференцията стана 

ясно, че в Агенцията има 
проекти, които чакат за 
издаване на сертификат. 
Затова от БАИ смятат, 
че парламентът трябва 
спешно да приеме необхо-
димите технически про-
мени в Закона за насър-
чаване на инвестициите, 
чрез които българската 
нормативна база ще се 
синхронизира с европей-
ското законодателство. 
„Необходими са и допъл-

нителни мерки за сти-
мулиране на вложенията 
у нас“, допълни Стамен 
Янев. Като основна цел 
в работата си той по-
сочи позиционирането на 
България като позната и 
предпочитана дестина-
ция за инвеститорите, 
най-вече в сферата на 
икономиката с висока 
добавена стойност – ви-
соки технологии и инова-
ции. 

Емил Христов

Плавно покачване на 
възрастта за пенсиони-
ране в следващите 30 
години и увеличаване на 
вноската за пенсия - това 
предложи министърът на 
труда и социалната поли-
тика Ивайло Калфин след 
среща с представители 
на парламентарните гру-
пи, бизнеса и синдикати-
те. Той иска през първите 
две години възрастта за 
пенсиониране на мъжете 
да расте с по два месеца, 
а след това с по месец на 
година, до 2029 г., когато 
ще стане 65 години. Же-

ните през 2037 г. ще се 
пенсионират на 65 години. 

Предлага се осигу-
рителната вноска да се 
увеличи за период от 12 
години общо с 4,5%, като 
идеята е средствата за 
фонд „Пенсии“ да растат с 
0,5 процентни пункта през 
година. За периода, в кой-
то тя не нараства, с 0,2 
процентни пункта ще се 
повишава сумата за фонд 
„Безработица“. 

По думите на Калфин 
ефектът от плавното 
нарастване ще даде до-
пълнителни приходи в 
НОИ в размер на около 
1,1 млрд. лв. до 2027 г., 

а годишно приходите ще 
бъдат с 200 млн. лв. по-
вече. Социалният минис-
тър коментира, че това 
е възможно най-бавното 
покачване на пенсионна-
та възраст, което може 
да бъде предложено. Ра-
ботодателите са поис-
кали по-стръмна скала, 
а представителите на 
политическите партии 
са били на позиция, че е 
необходимо повишаване 
на възраст та. Според 
вицепремиера неговото 
предложение цели да ста-
билизира пенсионната 
система и тя да стане 
автономна спрямо репу-

бликанския бюджет. 
Предложенията за про-

мяна са публикувани в про-
фила на Министерството 
на труда и социалната по-
литика в Twitter.

Вицепремиерът Кал-
фин планира да провеж-
да подобни срещи всеки 
вторник до постигане на 
съгласие за пенсионната 
реформа. Допълнително 
ще бъдат разисквани ос-
таналите параметри на 
измененията, свързани с 
три теми - универсалните 
пенсионни фондове, ТЕЛК-
овете и въвеждането на 
пенсионна възраст за спе-
циалните ведомства.

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Концесиите на пла-
жовете преминават към 
Министерството на ту-
ризма. Това съобщи ресор-
ният министър Николина 
Ангелкова по време на сре-
ща с журналисти в София. 
Очаква се процедурата 
по прехвърлянето на кон-
цесиите да приключи до 
началото на 2016 г. Пред-
стои да бъде създадена 
работна група, която да 
подготви необходимите 
нормативни промени. „Ще 
проучим и възможността 

някои общини да стопанис-
ват отделни плажни иви-
ци, които не са отдадени 

на концесия, за да се пре-
достави по-добра услуга 
на хората. Такъв е случаят 

с централния плаж на Бур-
гас”, каза Ангелкова.

„Сериозна пречка са 
свлачищата и аморти-
зираната пътна инфра-
структура по Черномори-
ето. За тази година обаче 
усилията на правител-
ството ще са главно в 
подготвянето на проекти 
за решаването на тези 
проблеми. Реалните ре-
зултати се очакват едва 
през 2016 г., когато тряб-
ва да заработи нов дър-
жавен фонд „Туристическа 
инфраструктура и атрак-
ции”, който ще финансира 
обекти с концесионни-
те такси за плажовете“, 

обясни министърът.
Тя изброи и други се-

риозни проблеми, които 
трябва да се решават в 
бранша, като на първо 
място постави липсата 
на квалифицирани работни 
кадри. Ангелкова посочи, 
че се организират срещи 
с различните отрасли в 
сектора, за да се подобри 

ситуацията.
По думите й до края 

на месеца трябва да ста-
не факт районирането на 
страната ни на 9 турис-
тически зони – Северно 
Черноморие, Южно Черно-
морие, Долината на рози-
те, Дунав, Родопи, Рила, 
Пирин, Стара планина и 
София.

Снимки в. „Строител“
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(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функцио-
нирането на Европейския съюз, и по-специ-
ално член 53, параграф 1 и членове 62 и 114 
от него,

като взеха предвид предложението на 
Европейската комисия,

след предаване на проекта на законода-
телния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на 
Европейския икономически и социален коми-
тет (1),

като взеха предвид становището на Ко-
митета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законо-
дателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1) При възлагането на обществени 
поръчки от органите на държавите членки 
или от тяхно име трябва да бъдат спазвани 
принципите на Договора за функциониране-
то на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специ-
ално тези за свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата на 
предоставяне на услуги, както и произтича-
щите от тях принципи, като равнопоставе-
ност, недискриминация, взаимно признаване, 
пропорционалност и прозрачност. Въпреки 
това за обществените поръчки над опреде-
лена стойност следва да се изготвят разпо-
редби за координиране на националните про-
цедури за възлагане на обществени поръчки, 
така че да се гарантира, че тези принципи 
се прилагат на практика и че при общест-
вените поръчки има конкуренция.

(2) Обществените поръчки играят клю-
чова роля в стратегията „Европа 2020“, 
предвидена в съобщението на Комисията 
от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020“, 
стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ (наричана по-долу 
„стратегията „Европа 2020“ за интели-
гентен, устойчив и приобщаващ растеж“), 
като един от пазарните инструменти, кои-
то трябва да се използват за постигане 
на интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и едновременно с това – за гаранти-
ране на най-ефективното използване на пуб-
личните средства. За тази цел правилата за 
възлагане на обществени поръчки, приети 
съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета (4) и Директива 
2004/18/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (5), следва да се преработят и акту-
ализират, за да се повиши ефективността 
на публичните разходи, да се улесни по-спе-
циално участието на малките и средните 
предприятия (МСП) в обществените поръч-
ки и да се даде възможност на възложите-
лите да използват по-добре обществените 
поръчки в подкрепа на общи цели от общест-
вен характер. Налице е и необходимост от 
изясняване на основните понятия и концеп-
ции, за да се гарантира правна сигурност 
и за да се включат определени аспекти на 
утвърдената практика на Съда на Европей-
ския съюз в тази област.

(3) При прилагането на настоящата 
директива следва да се взема предвид Кон-
венцията на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с увреждания (6), 
по-специално във връзка с избора на сред-
ствата за комуникация, техническите спе-
цификации, критериите за възлагане и усло-
вията за изпълнение на договора за поръчка.

(4) Все по-разнообразните форми на 
публична дейност наложиха по-ясното оп-
ределяне на самото понятие „обществена 
поръчка“. Това изясняване на определението 
не следва обаче да разширява обхвата на на-
стоящата директива в сравнение с обхвата 
на Директива 2004/18/ЕО. Правилата на Съ-
юза за обществените поръчки нямат за цел 
да обхванат всички форми на изразходване 
на публични средства, а само онези, пред-
назначени за придобиване на строителство, 
доставки или услуги срещу възнаграждение 
въз основа на договор за обществена поръч-
ка. Следва да се уточни, че придобиването 
на строителство, доставки или услуги след-
ва да се урежда от настоящата директива, 
независимо дали придобиването става чрез 
покупка, лизинг или други договорни отноше-
ния.

Понятието „придобиване“ следва да се 
разбира в широк смисъл като получаване на 
ползите от строителството, доставките 

или услугите, за което не е задължително да 
се изисква прехвърляне на собствеността 
на възлагащите органи. Освен това само-
то финансиране на дадена дейност, по-спе-
циално чрез предоставяне на безвъзмездни 
средства, което често се свързва със задъл-
жението за възстановяване на получените 
суми, когато те не се използват по пред-
назначение, по принцип не попада в обхвата 
на правилата за възлагане на обществени 
поръчки. Също така случаите, при които 
всички оператори, отговарящи на определе-
ни условия, имат право да изпълняват дадена 
дейност без никакъв подбор, като системи-
те за избор от потребителя и за ваучери 
за услуги, не следва да се разглеждат като 
възлагане на обществени поръчки, а като 
обикновени разрешителни режими (напри-
мер лицензии за лекарства или медицински 
услуги).

(5) Следва да се припомни, че никоя раз-
поредба на настоящата директива не за-
дължава държавите членки да възлагат с 
договори или да прехвърлят на външни лица 
предоставянето на услуги, които желаят 
да предоставят сами или да организират 
по различен начин, а не чрез договори за 
обществени поръчки по смисъла на насто-
ящата директива. Предоставянето на ус-
луги въз основа на законови или подзаконови 
разпоредби или трудови договори не следва 
да попада в обхвата на настоящата дирек-
тива. В някои държави членки това например 
може да се отнася до определени админи-
стративни услуги и услуги, предоставяни от 
органите на централната власт, като услу-
ги на изпълнителната и законодателната 
власт, или предоставяне на някои услуги на 
населението, например услуги в областта на 
външните работи или правосъдието или ус-
луги по задължително социално осигуряване.

(6) Целесъобразно е също да се припом-
ни, че настоящата директива не следва да 
засяга законодателството на държавите 
членки в областта на социалната сигур-
ност. Настоящата директива не следва да 
се прилага и за либерализацията на услугите 
от общ икономически интерес, запазени за 
публични или частни субекти, нито за при-
ватизацията на публични субекти, които 
предоставят услуги.

Също така следва да се припомни, че 
държавите членки имат правото да орга-
низират предоставянето на задължителни 
социални услуги или други услуги, например 
пощенски услуги, като услуги от общ ико-
номически интерес, като нестопански ус-
луги от общ интерес или като съчетание 
от двете. Целесъобразно е да се поясни, че 
нестопанските услуги от общ интерес не 
следва да попадат в обхвата на настояща-
та директива.

(7) На последно място следва да се при-
помни, че настоящата директива не засяга 
свободата на националните, регионалните 
и местните органи да определят, в съот-
ветствие с правото на Съюза, услугите от 
общ икономически интерес, техния обхват 
и характеристиките на предоставяната ус-
луга, включително условията по отношение 
на качеството на услугата, с оглед постига-
нето на целите на публичната си политика. 
Освен това настоящата директива следва 
да не засяга правомощията на национални-
те, регионалните и местните органи да пре-
доставят, възлагат и финансират услуги от 
общ икономически интерес съгласно член 14 
ДФЕС и Протокол №26 относно услугите от 
общ интерес, приложен към ДФЕС и към До-
говора за Европейския съюз (ДЕС). В допъл-
нение, настоящата директива не урежда фи-
нансирането на услуги от общ икономически 
интерес, нито системите за предоставяне 
на помощ от държавите членки, особено в 
социалната област, в съответствие с пра-
вилата на Съюза за конкуренцията.

(8) Дадена поръчка следва да се счита за 
обществена поръчка за строителство само 
ако нейният предмет изрично предвижда из-
пълнението на дейностите, изброени в при-
ложение II, дори когато поръчката включва 
предоставянето на други услуги, необходи-
ми за изпълнението на тези дейности. Об-
ществените поръчки за услуги, по-специал-
но в областта на услугите по управление на 
собственост, могат при определени обстоя-
телства да включват строителство. Въ-
преки това, доколкото това строителство 
представлява странична дейност по отно-
шение на основния предмет на поръчката и е 
възможна последица или допълнение към нея, 
фактът, че това строителство е включено 

в поръчката, не дава основание обществе-
ната поръчка за услуги да се определя като 
обществена поръчка за строителство.

Въпреки това, предвид многообразието 
от обществени поръчки за строителство, 
възлагащите органи следва да могат да 
предвиждат възможност поръчките за про-
ектиране и изпълнение нa строеж да бъдат 
възлагани поотделно или съвместно. Насто-
ящата директива няма за цел да предвижда 
съвместно или отделно възлагане на об-
ществени поръчки.

(9) Изграждането на строеж, отгова-
рящ на изискванията, посочени от възла-
гащия орган, изисква въпросният орган да 
е предприел мерки за определяне на вида на 
строежа или най-малко да е имал решаващо 
влияние по отношение на проектирането му. 
Независимо дали изпълнителят изгражда це-
лия строеж или част от него със собствени 
средства, или осигурява изграждането му 
по друг начин, класификацията на поръчката 
като поръчка за строителство следва да не 
се променя, когато, за да гарантира изпъл-
нението на строителството, изпълнителят 
поема пряко или косвено задължение, което 
може да бъде изпълнено по съдебен ред.

(10) Понятието „възлагащи органи“, и 
по-специално „публичноправни организации“, 
е многократно разглеждано в съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз. За 
да се поясни, че обхватът на настоящата 
директива по отношение на лицата (ratione 
personae) следва да остане непроменен, е це-
лесъобразно да се запазят определенията, 
въз основа на които Съдът се е произнесъл, 
и да се включат някои пояснения от съдеб-
ната практика като средство за разбиране 
на самите определения, без да се цели из-
менение на разбирането на понятието, раз-
работено в съдебната практика. За целта 
следва да се поясни, че организация, която 
действа в нормални пазарни условия, стреми 
се да реализира печалба и понася загубите 
в резултат от извършването на дейността 
си, не следва да се счита за „публичноправ-
на организация“, тъй като нуждите от общ 
икономически интерес, за задоволяването 
на които е създадена или има задача да за-
доволява, имат промишлен или търговски 
характер.

По сходен начин в съдебната практика 
се разглежда и условието, свързано с източ-
ника на финансиране на съответната орга-
низация, като наред с другото се пояснява, 
че финансиране „в по-голямата си част“ оз-
начава повече от половината и че такова 
финансиране може да включва плащания от 
ползватели, които се налагат, изчисляват 
и събират съгласно нормите на публичното 
право.

(11) При смесените поръчки приложими-
те правила следва да се определят в зави-
симост от основния предмет на поръчката, 
когато различните части, които я съставля-
ват, са обективно неделими. Поради това 
следва да се уточни начинът, по който въз-
лагащите органи следва да определят дали 
различните части са делими. Това уточ-
нение следва да се основава на съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз в 
тази област.

Решението следва да се взема за всеки 
отделен случай, като не следва да са дос-
татъчни изразените или предполагаемите 
намерения на възлагащия орган да разглежда 
различните части, съставляващи смесена 
поръчка, като неделими, а те следва да са 
подкрепени с обективни доказателства, кои-
то могат да ги обосноват и да потвърдят 
необходимостта от възлагането на една 
поръчка. Подобна обоснована необходимост 
от възлагане на една поръчка би могла на-
пример да съществува при строителството 
на една сграда, част от която ще се използ-
ва пряко от съответния възлагащ орган, а 
друга част от която ще се дава на конце-
сия, например за осигуряване на обществени 
паркинги. Следва да се поясни, че възлага-
нето на една поръчка може да е необходимо 
по причини както от техническо, така и от 
икономическо естество.

(12) При смесените поръчки, които могат 
да бъдат разделени, възлагащите органи 
винаги имат правото да възлагат отделни 
поръчки за отделните части на смесената 
поръчка, като в този случай разпоредбите, 
приложими за всяка отделна част, следва 
да се определят изцяло в зависимост от 
характеристиките на конкретната поръч-
ка. От друга страна, когато възлагащите 
органи решат да включат други елементи в 

обществената поръчка, основният принцип 
следва да бъде, че когато поръчката след-
ва да се възложи съгласно разпоредбите на 
настоящата директива, ако се възлага са-
мостоятелно, то настоящата директива 
следва да се прилага и по отношение на ця-
лата смесена поръчка, независимо от стой-
ността на допълнителните елементи и от 
правния режим, приложим към тях.

(13) Следва обаче да се предвидят спе-
циални разпоредби за смесените поръчки, 
включващи аспекти, свързани с отбраната 
или сигурността, или части извън обхвата 
на ДФЕС. В такива случаи следва да бъде 
възможно настоящата директива да не се 
прилага, при условие че възлагането с една 
поръчка е обосновано от обективни причини 
и че решението за възлагане с една поръчка 
не е взето с цел изключването на поръчки 
от прилагането на настоящата директива 
или на Директива 2009/81/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета (7). Следва да 
се поясни, че възлагащите органи следва да 
разполагат с възможността да прилагат за 
определени смесени поръчки настоящата 
директива вместо Директива 2009/81/ЕО.

(14) Следва да се поясни, че понятие-
то „икономически оператори“ следва да се 
тълкува широко, така че в него да бъдат 
включени всички лица и/или субекти, които 
предлагат изпълнението на строителство, 
доставката на продукти или предоставя-
нето на услуги на пазара, независимо под 
каква правна форма са избрали да извърш-
ват дейност. Съответно предприятията, 
клоновете, дъщерните дружества, парт-
ньорствата, кооперациите, капиталовите 
дружества, университетите, публични или 
частни, и другите форми на субекти, раз-
лични от физически лица, следва да попадат 
в обхвата на понятието „икономически опе-
ратор“, независимо от това дали са „юриди-
чески лица“ във всеки един случай.

(15) Следва да се поясни, че групите от 
икономически оператори, включително ко-
гато те са се обединили във временно сдру-
жение, могат да участват в процедурите 
за възлагане, без да е необходимо да възпри-
емат определена правна форма. Доколкото 
това е необходимо, например когато се изис-
ква солидарна отговорност, може да е необ-
ходима определена форма, когато поръчката 
се възлага на такива групи.

Следва също така да се поясни, че възла-
гащите органи следва да могат да указват 
ясно начина, по който групите от икономи-
чески оператори да изпълнят изискванията 
относно икономическото и финансовото 
състояние съгласно настоящата директи-
ва или критериите относно техническите и 
професионалните способности, които тряб-
ва да притежават икономическите операто-
ри, участващи самостоятелно.

Изпълнението на поръчки от групи от 
икономически оператори може да налага оп-
ределянето на условия, които не са поста-
вени на индивидуалните участници. Тези 
условия, които следва да се основават на 
обективни причини и да са пропорционални, 
могат да включват например изискване за 
определяне на общо представителство или 
водещ партньор за целите на процедурата 

(1) ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 84.
(2) ОВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 49.
(3) Позиция на Европейския парламент от 15 

януари 2014 г. (все още непубликувана в Официа-
лен вестник) и решение на Съвета от 11 февруари 
2014 г.

(4) Директива 2004/17/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно коор-
динирането на процедурите за възлагане на поръчки 
от възложители, извършващи дейност в секторите 
на водоснабдяването, енергетиката, транспорта 
и пощенските услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1).

(5) Директива 2004/18/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, доставки и 
услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).

(6) Одобрена с Решение 2010/48/ЕО на Съвета 
от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Ев-
ропейската общност на Конвенцията на Организа-
цията на обединените нации за правата на хората 
с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35).

(7) Директива 2009/81/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно коор-
динирането на процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и услуги от 
възлагащи органи или възложители в областта на 
отбраната и сигурността и за изменение на дирек-
тиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., 
стр. 76).
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за възлагане на обществена поръчка или из-
искване за предоставяне на информация за 
структурата им.

(16) Възлагащите органи следва да из-
ползват всички възможни средства, с които 
разполагат съгласно националното право, за 
да предотвратят нарушенията в процеду-
рите за възлагане на обществена поръчка, 
произтичащи от конфликти на интереси. 
Това може да включва процедури за разкри-
ване, предотвратяване и отстраняване на 
конфликтите на интереси.

(17) С Решение 94/800/ЕО на Съвета (8) 
беше одобрено по-специално Споразумение-
то за държавните поръчки на Световната 
търговска организация (наричано по-долу 
„СДП“). Целта на СДП е да установи много-
странна рамка от балансирани права и за-
дължения по отношение на обществените 
поръчки с оглед постигане на либерализация 
и разширяване на световната търговия. 
За поръчките, които попадат в обхвата на 
приложения 1, 2, 4 и 5 и Общите забележки 
към допълнение I на Европейския съюз към 
СДП, както и в обхвата на други обвързващи 
Съюза международни споразумения в тази 
област, възлагащите органи следва да из-
пълняват задълженията по тези споразуме-
ния, като прилагат настоящата директива 
към икономическите оператори от трети 
държави, подписали споразуменията.

(18) СДП се прилага за поръчки над опре-
делени прагове, установени в СПД и изразе-
ни в специални права на тираж. Праговете, 
установени от настоящата директива, 
следва да се съгласуват, за да се гарантира, 
че съответстват на равностойността в 
евро на праговете в СДП. Следва също така 
да се предвиди периодичен преглед на праго-
вете, изразени в евро, за да могат те да се 
коригират посредством чисто математиче-
ска операция към възможните отклонения в 
стойността на еврото спрямо специалните 
права на тираж. Освен тези периодични ма-
тематически корекции, на следващия кръг 
преговори по СДП следва да се разгледа въз-
можността да се увеличат установените в 
него прагове.

(19) Следва да се поясни, че за изчис-
ляване на стойността на дадена поръчка 
трябва да се вземат предвид всички при-
ходи, независимо от това дали са получени 
от възлагащия орган, или от трети лица. 
Следва също така да се поясни, че за целите 
на изчисляването на праговете понятието 
„сходни доставки“ следва да се разглежда 
като продукти, предназначени за същата 
или сходна употреба, например доставки 
на асортимент от храни или разнообраз-
ни артикули офис оборудване. Обикновено 
е възможно икономически оператор, който 
работи в съответния сектор, да извършва 
такива доставки като част от обичайната 
си продуктова гама.

(20) За целите на изчисляването на 
стойността на дадена поръчка следва да се 
поясни, че то следва да може да се прави въз 
основа на разделянето на поръчката само 
когато това е обосновано от обективни 
причини. Например може да е обосновано 
стойностите на поръчките да се изчисля-
ват на равнището на отделните оператив-
ни единици на възлагащия орган, например 
училища или детски градини, при условие че 
съответната единица носи самостоятел-
но отговорността за своите обществени 
поръчки. Това може да се приеме в случаи-
те, когато отделната оперативна единица 
организира самостоятелно процедурите за 
възлагане на обществена поръчка и взема 
решенията за закупуване, разполага с от-
делен бюджетен ред за съответните об-
ществени поръчки, сключва самостоятел-
но договора за поръчка и го финансира от 
бюджета, с който разполага. Разделянето 
не е обосновано, когато възлагащият орган 
само организира обществената поръчка по 
децентрализиран начин.

(21) Обществените поръчки, които се 
възлагат от възлагащи органи, извършващи 
дейност в секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги, и които попадат в сферата на тези 
дейности, са включени в обхвата на Дирек-
тива 2014/25/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета (9). Въпреки това поръчките, 
възложени от възлагащите органи в конте-
кста на извършваните от тях морски, край-
брежни или речни транспортни услуги, попа-
дат в обхвата на настоящата директива.

(22) Тъй като адресати на настоящата 
директива са държавите членки, тя не се 
прилага за обществени поръчки, възлагани 
от международни организации от тяхно име 
и за тяхна сметка. Въпреки това е необхо-
димо да се изясни до каква степен насто-
ящата директива следва да се прилага към 
обществените поръчки, уредени от специ-
ални международни правила.

(23) Възлагането на обществени поръч-
ки за определени радиоуслуги и аудио-визуал-
ни медийни услуги от доставчици на медий-
ни услуги следва да позволява отчитане на 

аспектите с културна или социална значи-
мост, които правят неподходящо прилагане-
то на правилата за обществените поръчки. 
Поради тези причини следва да се предвиди 
изключение за обществените поръчки за 
услуги, възлагани от самите доставчици на 
медийни услуги за закупуване, разработва-
не, продуциране или съвместно продуциране 
на стандартни предавания и други подгот-
вителни услуги, като например свързаните 
със сценарии или художествени дейности, 
необходими за продуцирането на предава-
нето. Следва също така да се поясни, че 
това изключение следва да се прилага и за 
медийните услуги за радио- и телевизионно 
разпространение и за услугите по заявка 
(нелинейни услуги). Това изключение обаче 
не следва да се прилага за доставките на 
техническо оборудване, необходимо за про-
дуциране, съвместно продуциране и радио- и 
телевизионно разпространение на такива 
предавания.

(24) Следва да се припомни, че арби-
тражните и помирителните услуги, както и 
други сходни алтернативни начини за уреж-
дане на спорове обикновено се предоставят 
от органи или физически лица, за които е 
постигната договореност или които са из-
брани по начин, който не може да се уреди 
от правилата за обществените поръчки. 
Следва да се поясни, че настоящата дирек-
тива не се прилага за поръчки за услуги за 
предоставяне на такива услуги, независимо 
от наименованието им съгласно национал-
ното право.

(25) Определен брой правни услуги се 
предоставят от доставчици на услуги, оп-
ределени от съд или юрисдикция на държава 
членка, включват представителство на кли-
енти в съдебни производства от страна на 
адвокат, представляват услуги, които тряб-
ва да бъдат предоставени от нотариус или 
са свързани с упражняването на официална 
власт. Такива правни услуги обикновено се 
предоставят от органи или физически лица, 
определени или избрани по начин, който не 
може да се уреди от правилата за поръчки-
те, като например в случая с определянето 
на главния прокурор в някои държави членки. 
Следователно тези правни услуги следва да 
бъдат изключени от обхвата на настояща-
та директива.

(26) Целесъобразно е да се уточни, че по-
нятието „финансови инструменти“, използ-
вано в настоящата директива, се използва 
в същия смисъл както в останалото законо-
дателство в областта на вътрешния пазар, 
а с оглед на неотдавнашното създаване на 
Европейския инструмент за финансова ста-
билност и Европейския механизъм за стабил-
ност следва да се посочи, че операциите по 
линия на този инструмент и този механизъм 
следва да бъдат изключени от обхвата на 
настоящата директива. На последно място, 
следва да бъде пояснено, че заемите, незави-
симо дали са свързани с емитиране на ценни 
книжа или други финансови инструменти, или 
с други свързани с това операции, следва да 
бъдат изключени от обхвата на настояща-
та директива.

(27) Следва да се припомни, че член 5, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) №1370/2007 
на Европейския парламент и на Съве-
та (10) изрично предвижда, че директиви  
2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО се прилагат съот-
ветно за поръчки за услуги и за обществени 
поръчки за обществени услуги за превоз с 
автобусен или трамваен транспорт, дока-
то Регламент (ЕО) №1370/2007 се прилага 
при концесии за обществени услуги за път-
нически превоз с автобусен или трамваен 
транспорт. Освен това следва да се припом-
ни, че посоченият регламент продължава да 
се прилага за обществени поръчки за услуги, 
както и за концесии за обществени услуги 
за пътнически превоз с железопътен транс-
порт или метро. За да се изясни връзката 
между настоящата директива и Регламент 
(ЕО) №1370/2007, следва изрично да се пред-
види, че настоящата директива не следва 
да се прилага за обществени поръчки за 
обществени услуги за пътнически превоз с 
железопътен транспорт или метро, възла-
гането на които следва да продължи да се 
урежда от посочения регламент. Доколкото 
в Регламент (ЕО) №1370/2007 се предвиж-
да възможността националното право да 
се отклонява от предвидените в посочения 
регламент правила, държавите членки след-
ва да могат да продължат да предвиждат в 
националното си право, че обществените 
поръчки за обществени услуги за пътниче-
ски превоз с железопътен транспорт или 
метро трябва да се възлагат по процедура 
за възлагане на поръчка, следваща общите 
им правила за обществените поръчки.

(28) Настоящата директива следва 
да не се прилага за определени услуги при 
спешни случаи, когато те се осигуряват от 
организации или от сдружения с нестопан-
ска цел, тъй като ще е трудно да се запази 
особеното естество на тези организации, в 
случай че доставчиците на услуги трябва да 

бъдат избирани в съответствие с процеду-
рите, предвидени в настоящата директива. 
Изключението обаче следва да не надхвърля 
строго необходимото. Ето защо следва из-
рично да се предвиди, че услугите за превоз 
на пациенти с линейка не са изключени. Ос-
вен това във връзка с това е необходимо да 
се поясни, че група 601 „Услуги на сухопът-
ния транспорт“ по CPV не обхваща услуги-
те за превоз с линейки, които са обхванати 
от клас 8514 по CPV. Ето защо следва да 
се поясни, че за услугите, обхванати от код 
85143000-3 по CPV, които се състоят само 
от услуги за превоз на пациенти с линейка, 
следва да се прилага специалният режим, 
предвиден за социални и други специфични 
услуги (наричан по-долу „облекчен режим“). 
Поради това за смесените поръчки за пре-
доставяне на услуги за превоз с линейка по 
принцип също ще се прилага облекченият ре-
жим, ако стойността на услугите за превоз 
на пациенти с линейка надвишава стойност-
та на другите услуги за превоз с линейка.

(29) Целесъобразно е да се припомни, че 
настоящата директива се прилага само за 
възлагащите органи на държавите членки. 
Ето защо нейните разпоредби по принцип не 
се прилагат за политическите партии, кои-
то не са възлагащи органи. Въпреки това по-
литическите партии в някои държави членки 
може да попаднат в обхвата на понятието 
за публичноправни организации.

Независимо от това определени услуги 
(като производството на пропагандни кино- 
и видеофилми) са така неразривно свързани 
с политическите виждания на доставчика 
на услуги, когато се предоставят в рамките 
на избирателна кампания, че доставчиците 
на услуги обикновено се избират по начин, 
който не може да се урежда от правилата 
за обществените поръчки.

На последно място, следва да се припом-
ни, че по отношение на статута и финанси-
рането на европейските политически пар-
тии и европейските политически фондации 
се прилагат правила, различни от предвиде-
ните в настоящата директива.

(30) В определени случаи възлагащ орган 
или сдружение от възлагащи органи може да 
бъде единственият източник на определена 
услуга, за чието предоставяне се ползва от 
изключително право съгласно законови, под-
законови или публикувани административ-
ни разпоредби, които са в съответствие с 
ДФЕС. Следва да се поясни, че не е нужно 
настоящата директива да се прилага за 
възлагането на обществени поръчки за ус-
луги от такъв възлагащ орган или сдружение 
от такива органи.

(31) Съществува значителна правна не-
сигурност до каква степен договорите за 
поръчки, сключени между субекти в публич-
ния сектор, следва да бъдат обхванати от 
правилата за обществените поръчки. Съ-
дебната практика на Съда на Европейския 
съюз в тази област се тълкува по различен 
начин от държавите членки и дори от възла-
гащите органи. Следователно е необходимо 
да се поясни в кои случаи правилата за об-
ществените поръчки не се прилагат по от-
ношение на договорите за поръчки, сключени 
в рамките на публичния сектор.

Това пояснение следва да се основава на 
принципите, установени в съдебната прак-
тика на Съда на Европейския съюз в тази 
област. Сам по себе си фактът, че и двете 
страни по договора са публични органи, не 
изключва прилагането на правилата за об-
ществените поръчки. Прилагането на пра-
вилата за обществените поръчки обаче не 
следва да засяга свободата на публичните 
органи да изпълняват възложените им за-
дачи за осигуряване на обществени услуги, 
като използват собствените си ресурси, 
което включва възможността за сътрудни-
чество с други публични органи.

Следва да се гарантира, че изключено-
то от прилагането на правилата сътрудни-
чество между публични органи не води до на-
рушаване нa конкуренцията по отношение на 
частните икономически оператори, дотол-
кова доколкото поставя частен доставчик 
на услуги в по-изгодна позиция в сравнение с 
неговите конкуренти.

(32) Предвидените в настоящата дирек-
тива процедури не следва да се прилагат за 
обществените поръчки, възложени на кон-
тролирани юридически лица, ако възлага-
щият орган упражнява върху съответното 
юридическо лице контрол, подобен на този, 
който упражнява върху собствените си 
структурни звена, при условие че контроли-
раното юридическо лице извършва повече от 
80 % от дейността си при изпълнението на 
задачи, възложени му от контролиращия въз-
лагащ орган или от други юридически лица, 
контролирани от същия възлагащ орган, не-
зависимо от бенефициера на изпълнението 
на поръчката.

Изключението следва да не обхваща слу-
чаите на пряко участие на частен икономи-
чески оператор в капитала на контролира-
ното юридическо лице, тъй като при подобни 

обстоятелства възлагането на обществе-
ната поръчка без състезателна процедура 
би дало на частния икономически оператор 
с капиталово участие в контролираното 
юридическо лице неоправдано предимство 
спрямо неговите конкуренти. Въпреки това, 
предвид особените характеристики на пуб-
личните органи със задължително членство, 
като организациите, отговарящи за упра-
влението или изпълнението на определени 
обществени услуги, това следва да не се 
прилага в случаи, когато съгласно разпо-
редба на националното законодателство в 
съответствие с Договорите участието на 
конкретни частни икономически оператори 
в капитала на контролираното юридическо 
лице е задължително, при условие че това 
участие не включва контролни или блокира-
щи правомощия и не оказва решаващо вли-
яние върху решенията на контролираното 
юридическо лице. В допълнение следва да се 
поясни, че решаващ елемент е единствено 
прякото частно участие в контролираното 
юридическо лице. Ето защо участието на 
частен капитал в контролиращия възлагащ 
орган или органи не е пречка за възлагането 
на обществени поръчки на контролираното 
юридическо лице, без да се прилагат предви-
дените в настоящата директива процедури, 
тъй като подобно участие не оказва отри-
цателно въздействие върху конкуренцията 
между частните икономически оператори.

Следва също така да се поясни, че възла-
гащите органи от вида на публичноправните 
организации, при които може да има частно 
капиталово участие, следва да могат да се 
ползват от изключението във връзка с меж-
дуведомственото сътрудничество. Следо-
вателно, когато са спазени всички останали 
условия, свързани с междуведомственото 
сътрудничество, изключението за между-
ведомствено сътрудничество следва да се 
прилага и за възлагащите органи, когато до-
говорът за поръчка е сключен изключително 
между възлагащи органи.

(33) Възлагащите органи следва да мо-
гат да решат да предоставят съвместно 
обществени услуги посредством сътрудни-
чество, без да са задължени да използват 
определена правна форма. Това сътрудни-
чество може да обхваща всички видове дей-
ности, свързани с изпълнението на услуги 
и задължения, възложени на участващите 
органи или поети от тях, като задължител-
ни или доброволни задачи на местните или 
регионалните органи или услуги, възложени 
на конкретни органи съобразно публичното 
право. Услугите, предоставяни от различни-
те участващи органи, не трябва непременно 
да бъдат еднакви; те могат и да се допъл-
ват взаимно.

Предвидените в настоящата дирек-
тива правила не следва да се прилагат за 
договорите за съвместно предоставяне на 
обществени услуги, при условие че последни-
те са сключени изключително между възла-
гащи органи, че осъществяването на това 
сътрудничество се ръководи единствено от 
съображения, свързани с обществения инте-
рес, и че никой частен доставчик на услуги 
не е поставен в по-изгодна позиция в срав-
нение с конкурентите си.

За да отговаря на тези условия, сътруд-
ничеството следва да се основава на кон-
цепция за сътрудничество. Това сътрудни-
чество не налага всички участващи органи 
да поемат изпълнението на основните дого-
ворни задължения, ако съществува ангажи-
мент за оказване на принос към съвместно-
то изпълнение на съответната обществена 
услуга. Освен това осъществяването на съ-
трудничеството, включително финансовите 
трансфери между участващите възлагащи 
органи, следва да се ръководи единствено 
от съображения, свързани с обществения 
интерес.

(34) В определени случаи дадено правно 
образувание действа, съгласно приложими-
те разпоредби на националното право, като 
инструмент или техническа служба на оп-
ределени възлагащи органи, задължено е да 
изпълнява нарежданията на тези възлагащи 

(8) Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 де-
кември 1994 г. относно сключването от името на 
Европейската общност, що се отнася до въпроси 
от нейната компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на многостранни-
те преговори (1986–1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., 
стр. 1).

(9) Директива 2014/25/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно 
обществените поръчки от възложители, извърш-
ващи дейност в секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските услуги 
(вж. страница 243 от настоящия брой на Официа-
лен вестник).

(10) Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. от-
носно обществените услуги за пътнически превоз с 
железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на 
Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
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органи и не може да влияе върху възнаграж-
дението за изпълняваните от него задачи. 
Предвид техния извъндоговорен характер 
тези чисто административни отношения 
не следва да попадат в обхвата на процеду-
рите за възлагане на обществена поръчка.

(35) Следва да се насърчава съфинанси-
рането на програми за научноизследовател-
ска и развойна дейност (НИРД) от промиш-
лени източници. Във връзка с това следва 
да се поясни, че настоящата директива се 
прилага само когато няма такова съфинан-
сиране и когато съответният възлагащ ор-
ган получава резултатите от НИРД. Това не 
следва да изключва възможността достав-
чикът на услугата, извършил тези дейности, 
да публикува информация за тях, при условие 
че възлагащият орган запазва изключител-
ното право да използва резултатите от 
НИРД при осъществяването на дейността 
си. Въпреки това фиктивното споделяне на 
резултатите от НИРД и символичното учас-
тие във възнаграждението на доставчика на 
услугата не следва да препятстват прила-
гането на настоящата директива.

(36) Заетостта и упражняването на про-
фесия допринасят за социалната интеграция 
и сa ключови елементи за гарантирането нa 
равни възможности зa всички. Във връзка с 
това защитените предприятия могат да 
изиграят значителна роля. Същото важи 
и за другите социални предприятия, чиято 
основна цел е да подпомагат социалната и 
професионалната интеграция или повторна-
та интеграция на хората с увреждания или 
хората в неравностойно положение, като 
безработните, членовете на малцинства в 
неравностойно положение или групите, жи-
веещи в социална изолация по други причини. 
Въпреки това такива предприятия може да 
не успеят да получат поръчки при нормални 
условия на конкуренция. Следователно е це-
лесъобразно да се предвиди възможността 
държавите членки да запазват за такива 
предприятия правото на участие в процеду-
ри за възлагане на обществени поръчки или 
на обособени позиции от тях или да запаз-
ват изпълнението на поръчки за програми 
за създаване на защитени работни места.

(37) С цел подходящо отразяване на из-
искванията в екологичната, социалната и 
трудовата сфера в процедурите за възлага-
не на обществена поръчка е особено важно 
държавите членки и възлагащите органи да 
вземат съответни мерки за осигуряване на 
изпълнението на задълженията в областта 
на екологичното, социалното и трудово-
то право, които се прилагат на мястото 
на извършване на строителството или на 
предоставяне на услугите и които произти-
чат от закони, подзаконови актове, наредби 
и решения както на национално равнище, 
така и на равнището на Съюза, както и 
от колективни споразумения, при условие 
че тези правила и тяхното прилагане са в 
съответствие с правото на Съюза. Също 
така при изпълнението на поръчката следва 
да се прилагат задълженията, произтичащи 
от международните споразумения, които са 
ратифицирани от всички държави членки и 
са изброени в приложение X. Това обаче не 
следва по никакъв начин да възпрепятства 
прилагането на условия на труд, които са 
по-благоприятни за работниците.

Съответните мерки следва да се прила-
гат в съответствие с основните принципи 
на правото на Съюза, по-специално с оглед 
осигуряване на равнопоставеност. Тези мер-
ки следва да се прилагат в съответствие с 
Директива 96/71/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета (11) и по начин, осигуря-
ващ равнопоставеност и липса на пряка или 
косвена дискриминация спрямо икономически 
оператори и работници от други държави 
членки.

(38) Следва да се счита, че услугите се 
предоставят на мястото на изпълнение на 
основните им характерни елементи. Когато 
услугите се предоставят от разстояние, на-
пример от центрове за помощ по телефона, 
следва да се счита, че те се предоставят 
на мястото на тяхното изпълнение незави-
симо от местата и държавите членки, към 
които са насочени.

(39) Съответните задължения могат да 
бъдат предвидени в договорни клаузи. Освен 
това следва да е възможно в договорите за 
обществени поръчки да бъдат включени 
клаузи, гарантиращи спазването на колек-
тивните споразумения в съответствие с 
правото на Съюза. Неизпълнението на съот-
ветните задължения може да се разглежда 
като тежко нарушение от страна на съот-
ветния икономически оператор, което може 
да доведе до изключването му от процедура-
та за възлагане на договор за обществена 
поръчка.

(40) На съответните етапи от процеду-
рата за възлагане на обществена поръчка 
при прилагането на общите принципи, уреж-
дащи избора на участниците и възлагането 
на поръчките, при прилагането на крите-
риите за изключване и при прилагането на 

разпоредбите относно необичайно ниските 
оферти, следва да се упражнява контрол на 
спазването на разпоредбите на екологич-
ното, социалното и трудовото право. За 
тази цел следва да се прави необходимата 
проверка в съответствие със съответни-
те разпоредби на настоящата директива, 
по-специално относно доказателствата и 
личните декларации.

(41) Никоя разпоредба на настоящата 
директива не следва да възпрепятства на-
лагането или изпълнението нa мерки, които 
сa необходими зa защитата нa обществе-
ния ред, обществения морал, обществена-
та сигурност, здравето, човешкия живот, 
фауната и флората, или на други екологични 
мерки, по-специално с оглед нa устойчивото 
развитие, при условие че тези мерки сa в 
съответствие с ДФЕС.

(42) Крайно необходимо е възлагащите 
органи да разполагат с допълнителна гъвка-
вост при избора на процедура за възлагане 
на обществена поръчка, която да позволява 
договаряне. По-широкото използване на тези 
процедури би могло също да увеличи и тран-
сграничната търговия, тъй като оценката 
сочи, че поръчките, възложени чрез процеду-
ра на договаряне с публикуване на предвари-
телно обявление за поръчка имат особено 
голям успех по отношение на подадените 
трансгранични оферти. Държавите членки 
следва да могат да предвиждат използва-
не на състезателна процедура с договаря-
не или на състезателен диалог в различни 
случаи, при които откритите или ограни-
чените процедури без договаряне по всяка 
вероятност не биха довели до задоволител-
ни резултати от обществените поръчки. 
Следва да се припомни, че през последните 
години значително нарасна използването 
на състезателния диалог, изразено като 
стойност на поръчките. Състезателният 
диалог се оказва полезен в случаите, при кои-
то възлагащите органи не са в състояние 
да определят средствата за задоволяване 
на потребностите си или за оценка на въз-
можностите, които пазарът предлага като 
технически, финансови или юридически ре-
шения. Такава ситуация може да възникне 
по-специално при новаторски проекти, при 
изпълнение на мащабни проекти за интегри-
рана транспортна инфраструктура, големи 
компютърни мрежи или проекти, включващи 
сложно и структурирано финансиране. Ко-
гато е целесъобразно, възлагащите органи 
следва да се насърчават да определят ръ-
ководител на проекта, който да осигурява 
доброто сътрудничество между икономиче-
ските оператори и възлагащия орган в хода 
на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

(43) За поръчките в сферата на строи-
телството такъв е случаят при строител-
ство, което не е свързано с изграждането на 
стандартни сгради или което включва про-
ектиране или новаторски решения. Състе-
зателната процедура с договаряне или със-
тезателният диалог може да бъде от полза 
при услуги или доставки, които изискват 
адаптиране или проектантска дейност. 
Адаптирането или проектантската дей-
ност са особено необходими при комплексни 
покупки, включващи например високотехно-
логични продукти, интелектуални услуги, 
например определени консултантски, архи-
тектурни или инженерни услуги, или мащабни 
проекти в областта на информационните 
и комуникационни технологии (ИКТ). В тези 
случаи може да е необходимо договаряне, за 
да се гарантира, че въпросната доставка 
или услуга отговаря на потребностите на 
възлагащия орган. Състезателната проце-
дура с договаряне и състезателният диалог 
не следва да се използват по отношение 
на стандартни услуги или доставки, които 
могат да бъдат доставени от множество 
различни оператори на пазара.

(44) Състезателната процедура с до-
говаряне следва да е достъпна и в случаи, 
в които при провеждането на открита или 
ограничена процедура са подадени само не-
редовни или неприемливи оферти. В тези 
случаи възлагащите органи следва да имат 
възможност за договаряне с оглед получава-
нето на редовни и приемливи оферти.

(45) Състезателната процедура с дого-
варяне следва да е придружена от подходящи 
защитни механизми, осигуряващи съблюда-
ването на принципите за равнопоставеност 
и прозрачност. По-специално възлагащите 
органи следва предварително да посочат 
минималните изисквания, които характери-
зират естеството на поръчката и които не 
следва да бъдат променяни при договаряне-
то. За да се гарантира равнопоставеност 
на всички икономически оператори, крите-
риите за възлагане на поръчката и тяхната 
тежест следва да останат непроменени 
в хода на цялата процедура и не следва да 
са предмет на договаряне. Целта на дого-
варянето следва да бъде подобряването на 
офертите, което да позволи на възлагащите 
органи да закупят строителство, доставки 

и услуги, напълно пригодени към конкретни-
те им потребности. Договарянето може да 
засяга всички характеристики на закупу-
ваното строителство, доставки и услуги, 
включително например качество, количе-
ства, търговски условия, както и социални, 
екологични и новаторски аспекти, доколкото 
те не представляват минимални изисквания.

Следва да се поясни, че минималните 
изисквания, които трябва да бъдат опре-
делени от възлагащия орган, са условията 
и характеристиките (особено физически, 
функционални и правни), на които следва 
да отговаря или които следва да притежа-
ва всяка оферта, за да се даде възможност 
на възлагащия орган да възложи поръчката 
в съответствие с избраните критерии за 
възлагане. За да се гарантират прозрачност 
и възможност за проследяване на процеса, 
всички етапи следва да бъдат надлежно до-
кументирани. Освен това по време на проце-
дурата всички оферти следва да се подават 
в писмен вид.

(46) На възлагащите органи следва да 
бъде разрешено да съкращават определени 
срокове, приложими за открити и ограниче-
ни процедури и за състезателни процедури с 
договаряне, когато спазването на тези сро-
кове би било невъзможно поради неотложни 
обстоятелства, които следва да бъдат на-
длежно обосновани от възлагащите органи. 
Следва да се поясни, че не е необходимо това 
да са изключително неотложни обстоятел-
ства, предизвиканa от събития, които нито 
могат да бъдат предвидени, нито се дължат 
на възлагащия орган.

(47) Научните изследвания и иновациите, 
включително иновациите от екологично и 
социално естество, са сред основните дви-
гатели на бъдещия растеж и са в центъра 
на стратегията „Европа 2020“ за интели-
гентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Публичните органи следва да използват об-
ществените поръчки по най-добрия стра-
тегически начин, за да насърчат иновации-
те. Закупуването на новаторски продукти, 
строителство и услуги играе ключова роля 
за повишаване на ефективността и ка-
чеството на обществените услуги, като 
същевременно спомага за справянето със 
сериозни обществени предизвикателства. 
То допринася за постигането на доброто 
съотношение между полученото качество 
и вложените публични средства, както и на 
по-широки икономически, екологични и об-
ществени ползи, свързани с появата на нови 
идеи, тяхното превръщане в новаторски 
продукти и услуги и оттам – насърчаването 
на устойчив икономически растеж.

Следва да се припомни, че в съобщение-
то на Комисията от 14 декември 2007 г., 
озаглавено „Доставки на развойни продукти: 
насърчаване на иновациите с цел обезпеча-
ване устойчивостта и високото качество 
на обществените услуги в Европа“, се очер-
тават няколко модела, свързани с възлага-
нето на обществени поръчки за услугите за 
научноизследователска и развойна дейност, 
които не попадат в обхвата на настоящата 
директива. Тези модели ще продължат да се 
прилагат, но настоящата директива следва 
да допринесе и за по-лесното възлагане на 
обществени поръчки за иновации, както и да 
подпомогне държавите членки да постигнат 
целите на инициативата „Съюз за иновации“.

(48) Поради значението на иновациите 
възлагащите органи следва да се насърча-
ват възможно най-често да допускат ва-
рианти. Тези органи съответно следва да 
обърнат внимание на необходимостта да оп-
ределят минималните изисквания, на които 
тези варианти трябва да отговарят, преди 
да обявят, че могат да бъдат представяни 
варианти.

(49) Когато нуждата от разработване-
то на новаторски продукт, услуга или стро-
ителство и последващото закупуване на 
получените в резултат на това доставки, 
услуги или строителство не може да бъде 
задоволена посредством наличните на па-
зара решения, възлагащите органи следва 
да имат достъп до специална процедура за 
възлагане на обществена поръчка във връз-
ка с поръчки, попадащи в обхвата на насто-
ящата директива. Тази специална процедура 
следва да позволи на възлагащите органи да 
установят дългосрочно партньорство за 
иновации с цел разработване и последващо 
закупуване на нов, новаторски продукт, ус-
луга или строителство, при условие че този 
новаторски продукт, тази новаторска ус-
луга или това новаторско строителство 
могат да бъдат доставени при договорени-
те нива на изпълнение и разходи, без да се 
налага провеждането на отделна процедура 
за възлагане на обществена поръчка за заку-
пуването им. Партньорството за иновации 
следва да се основава на процедурните пра-
вила, приложими за състезателната проце-
дура с договаряне, и поръчките следва да се 
възлагат единствено въз основа на най-до-
брото съотношение качество/цена, което е 
най-подходящият критерий за сравняване на 

оферти за новаторски решения. Независимо 
дали става въпрос за изключително мащабни 
проекти или за по-малки новаторски проек-
ти, партньорството за иновации следва да 
се структурира по начин, осигуряващ необ-
ходимата „пазарна тяга“, която да насърчи 
разработването на новаторско решение, без 
да се ограничава пазарът.

Ето защо възлагащите органи следва да 
не използват партньорствата за иновации 
по начин, който възпрепятства, ограничава 
или нарушава конкуренцията. В определени 
случаи подобен резултат би могъл да се из-
бегне чрез създаването на партньорства за 
иновации с няколко партньори.

(50) Предвид неблагоприятните им по-
следици за конкуренцията процедурите на 
договаряне без предварително публикуване 
на обявление за поръчка следва да се използ-
ват само при особено изключителни обстоя-
телства. Това изключение следва да се огра-
ничава до случаите, когато публикуването е 
невъзможно поради изключително неотложни 
обстоятелства, предизвикани от събития, 
които нито могат да бъдат предвидени, 
нито се дължат на възлагащия орган, или 
когато поначало е ясно, че публикуването 
на обявление няма да доведе до по-голяма 
конкуренция или до по-добри резултати от 
поръчката, предимно защото обективно съ-
ществува само един икономически оператор, 
който може да изпълни поръчката. Такъв е 
случаят при произведения на изкуството, 
когато личността на твореца изначално оп-
ределя уникалния характер и стойността на 
самия предмет на изкуството. Наличието 
само на един икономически оператор може 
да се свързва и с други причини, но само слу-
чаите, когато обективно е налице само един 
икономически оператор, могат да обосноват 
използването на процедура на договаряне 
без обявление, ако това положение не е било 
създадено от самия възлагащ орган с оглед 
на бъдещата процедура за възлагане на об-
ществена поръчка.

Възлагащите органи, които разчитат на 
това изключение, следва да обосноват твър-
дението, че няма разумни алтернативи или 
заместители, като например използване на 
алтернативни канали за дистрибуция, вклю-
чително извън държавата членка на възлага-
щия орган, или че не е възможно да се използ-
ват функционално сравними строителство, 
доставки и услуги.

Когато наличието само на един иконо-
мически оператор се дължи на причини от 
техническо естество, те следва да бъдат 
строго определени и обосновани за всеки 
отделен случай. Те биха могли да включват 
например почти пълната техническа невъз-
можност на друг икономически оператор 
да постигне изискваното ниво на изпълне-
ние или необходимостта да се използват 
конкретно ноу-хау, инструменти или сред-
ства, с които разполага само един иконо-
мически оператор. Техническите причини 
могат да произтичат също от специфични 
изисквания за оперативна съвместимост, 
които трябва да бъдат изпълнени, за да се 
гарантира експлоатацията на строител-
ството, доставките или услугите, които 
трябва да се доставят.

На последно място, не е целесъобразно 
процедури за възлагане на обществена по-
ръчка да се използват за доставки, закупува-
ни директно на стокова борса, включително 
стокови търговски платформи, като борси 
за селскостопански продукти, суровини и 
енергия, при които регулираната и контро-
лирана многостранна търговска структура 
по правило гарантира пазарни цени.

(51) Следва да се поясни, че разпоредби-
те относно защитата на поверителната 
информация по никакъв начин не са пречка за 
публичното оповестяване на неповерител-
ните части от сключените договори, вклю-
чително на всички последващи изменения.

(52) Електронните средства за инфор-
мация и комуникация могат значително да 
опростят публикуването на поръчките и да 
увеличат ефективността и прозрачността 
на процесите за възлагането им. Те следва 
да се превърнат в стандартни средства за 
комуникация и обмен на информация в проце-
дурите за възлагане на обществена поръчка, 
тъй като съществено увеличават възмож-
ностите на икономическите оператори да 
участват в процедури за възлагане на об-
ществена поръчка в рамките на вътреш-
ния пазар. За тази цел следва да станат 
задължителни изпращането на обявленията 
по електронен път, представянето на до-
кументацията за обществената поръчка 
в електронен вид и – след преходен период 
от 30 месеца – преминаването изцяло към 
електронни съобщения, което означава ко-
муникация с електронни средства на всички 
етапи от процедурата, включително при 

(11) Директива 96/71/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в рамките на пре-
доставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
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подаването на заявленията за участие, 
и по-специално подаването на офертите 
(електронно подаване). Държавите членки 
и възлагащите органи следва да имат право 
при желание да предвиждат допълнителни 
правила в това отношение. Следва също 
така да се поясни, че задължителното из-
ползване на електронни средства за кому-
никация съгласно настоящата директива 
обаче не следва да задължава възлагащите 
органи да обработват офертите по елек-
тронен път, нито да налага електронно 
оценяване или автоматична обработка. Ос-
вен това, съгласно настоящата директива 
задължението за използване на електронни 
средства за комуникация не следва да об-
хваща никой от елементите на процеса 
за възлагане на обществена поръчка след 
сключването на договора, нито вътрешната 
комуникация в рамките на възлагащия орган.

(53) Освен в някои определени ситуации 
възлагащите органи следва да използват 
електронни средства за комуникация, които 
са недискриминационни, широко достъпни и 
оперативно съвместими с ИКТ продуктите 
за широка употреба и които не ограничават 
достъпа на икономическите оператори до 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка. Освен това при използването на 
тези средства за комуникация следва да се 
взема надлежно предвид достъпността за 
хората с увреждания. Следва да се поясни, че 
задължението за използване на електронни 
средства на всички етапи от процедурата 
за възлагане на обществена поръчка не би 
било целесъобразно, когато използването на 
електронни средства изисква специализи-
рани инструменти или формати на файлове, 
които не са широко достъпни, нито когато 
съответната комуникация може да се осъ-
ществи единствено с помощта на специа-
лизирано офис оборудване. Поради това въз-
лагащите органи не следва да са задължени 
да изискват използването на електронни 
средства за комуникация в процеса на пода-
ване на документите в определени случаи, 
които следва да са изчерпателно изброени. В 
настоящата директива следва да се посочи, 
че тези случаи следва да включват ситуа-
ции, при които се налага използването на 
специализирано офис оборудване, което не 
е широко достъпно за възлагащите органи 
– например широкоформатни принтери. Въз-
можно е документацията за обществената 
поръчка при някои процедури за възлагане на 
обществена поръчка да включва изискване 
за представяне на мостри или макети, които 
не могат да бъдат изпратени на възлагащи-
те органи чрез електронни средства. В тези 
случаи мострите и макетите следва да се 
изпращат на възлагащите органи по поща-
та или с друга подходяща куриерска услуга.

Въпреки това следва да се поясни, че 
използването на други средства за кому-
никация следва да бъде ограничено до тези 
елементи на офертата, за които не се изис-
кват електронни средства за комуникация.

Уместно е да се поясни, че по техниче-
ски причини възлагащите органи следва да 
могат да определят максимално допустим 
размер на подаваните файлове.

(54) Възможни са изключителни случаи, в 
които на възлагащите органи следва да се 
разреши да не използват електронни сред-
ства за комуникация, когато неизползването 
на подобни средства за комуникация е необ-
ходимо за защита на особено чувствител-
ния характер на информацията. Следва да се 
поясни, че когато използването на електрон-
ни средства, които не са общодостъпни, 
може да осигури необходимото равнище на 
защита, тези електронни средства следва 
да се използват. Това може да бъде напри-
мер случаят, при който възлагащите органи 
изискват да се използват специално пред-
назначени за целта сигурни средства за ко-
муникация, до които те осигуряват достъп.

(55) Различията в техническите форма-
ти или стандартите за процеси и съобще-
ния биха могли да създадат пречки за опера-
тивната съвместимост не само в рамките 
на отделните държави членки, но също и ос-
новно между държавите членки. Например, 
за да участват в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, при която е разрешено 
или се изисква използването на електронен 
каталог, който представлява формат за 
представяне и организиране на информаци-
ята по сходен начин за всички участващи 
оференти и подлежи на електронна обра-
ботка, при липса на стандартизация иконо-
мическите оператори ще трябва да адап-
тират каталозите си за всяка процедура 
за възлагане на обществена поръчка, което 
ще доведе до предоставяне на сходна инфор-
мация в различен формат в зависимост от 
спецификациите на съответния възлагащ 
орган. Следователно стандартизирането на 
каталожните формати ще повиши степента 
на оперативна съвместимост, ще повиши 
ефективността и ще намали тежестта за 
икономическите оператори.

(56) Когато разглежда необходимостта 

от гарантиране или повишаване на опера-
тивната съвместимост между различни 
технически формати или стандарти за про-
цеси и съобщения посредством въвеждането 
на задължение за използване на определени 
стандарти и при избора на стандарти, кои-
то да бъдат наложени, Комисията следва 
да отчита в максимална степен станови-
щето на заинтересованите страни. Следва 
също така да се има предвид степента, в 
която даден стандарт вече се използва на 
практика от икономическите оператори и 
възлагащите органи, и колко добре работи 
този стандарт. Преди да наложи задължение 
за използването на определен технически 
стандарт, Комисията следва внимателно да 
разгледа и свързаните с това разходи, по-
специално по отношение на адаптирането 
към съществуващите решения за електрон-
но възлагане на поръчки, включително инфра-
структура, процеси или софтуер. Когато 
съответните стандарти не са разработе-
ни от международна, европейска или нацио-
нална организация за стандартизация, те 
следва да отговарят на изискванията, при-
ложими за стандартите в областта на ИКT, 
предвидени в Регламент (ЕС) №1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета (12).

(57) Преди да посочат необходимото 
ниво на сигурност на електронните сред-
ства за комуникация, които ще се използ-
ват на различните етапи от процедурата 
за възлагане, държавите членки и възлага-
щите органи следва да преценят пропорцио-
налността между изискванията за гаранти-
ране на точно и надеждно обозначаване на 
подателя на съответното съобщение, както 
и на целостта на съдържанието на съобще-
нието, от една страна, и от друга страна, 
риска от проблеми например в случаите, при 
които съобщенията са изпратени от пода-
тел, различен от посочения. При равни дру-
ги условия това означава, че необходимото 
ниво на сигурност например на електронно 
съобщение, с което се иска потвърждение 
на точния адрес на провеждане на информа-
ционна среща, няма да бъде същото като 
за самата оферта, която е обвързваща за 
икономическия оператор. По същия начин 
оценката на пропорционалността може 
да доведе до изискване за по-ниски нива 
на сигурност при повторното подаване на 
електронни каталози или при подаването на 
оферти в рамките на малки състезателни 
процедури по рамково споразумение или при 
достъпа до документацията за обществе-
ната поръчка.

(58) Докато основните елементи на 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, като документацията за общест-
вената поръчка, заявленията за участие, 
потвърждаването на интерес и офертите 
следва винаги да се представят в писмена 
форма, устната комуникация с икономиче-
ските оператори следва да остане възмож-
на, при условие че съдържанието й е доку-
ментирано в достатъчна степен. Това е 
необходимо, за да се осигури достатъчно 
равнище на прозрачност, което позволява 
проверка на спазването на принципа на рав-
нопоставеност. По-специално изключително 
важно е устната комуникация с оференти-
те, която би могла да повлияе върху съдър-
жанието и оценката на офертите, да бъде 
документирана в достатъчна степен и с 
подходящите средства, като писмени запи-
си или аудиозаписи, или обобщение на основ-
ните елементи на комуникацията.

(59) На пазарите на обществени поръчки 
в целия Съюз се появява засилена тенденция 
към окрупняване на търсенето от страна 
на купувачите в публичния сектор с оглед 
постигане на икономии от мащаба, включи-
телно по-ниски цени и разходи при сделките 
и постигане на по-добро и по-професионално 
управление на обществените поръчки. Това 
може да се постигне чрез концентриране 
на покупките по броя на участващите въз-
лагащи органи или по обема и стойността 
във времето. Въпреки това окрупняването 
и централизирането на покупките следва 
да се следят внимателно, за да се избегнат 
прекомерната концентрация на покупателна 
способност и тайните споразумения, как-
то и за да се запазят прозрачността, кон-
куренцията и възможностите за достъп до 
пазара за МСП.

(60) Инструментът на рамковите спо-
разумения се използва широко и се счита за 
ефективна техника за възлагане на общест-
вени поръчки в цяла Европа. Следователно 
той трябва да се запази до голяма степен 
непроменен. Някои аспекти обаче трябва да 
се изяснят, по-специално рамковите спора-
зумения не следва да се използват от възла-
гащи органи, които не са посочени в тях. За 
целта възлагащите органи, които са стра-
на по конкретно рамково споразумение от 
самото начало, следва да са ясно посочени 
поименно или по друг начин, например чрез 
посочване на дадена категория възлагащи 
органи в рамките на ясно определен гео-
графски район, така че съответните въз-

лагащи органи да могат да бъдат лесно и 
недвусмислено определени. По същия начин 
след сключването на дадено рамково спора-
зумение то не следва да остава открито за 
участие на нови икономически оператори. 
Това означава например, че когато центра-
лен орган за покупки използва общ регистър 
на възлагащите органи или на техните ка-
тегории, като например местните органи в 
даден географски район, които имат право 
на достъп до сключваните от него рамкови 
споразумения, този централен орган за по-
купки следва да ползва регистъра по начин, 
който дава възможност да се провери не 
само кой е съответният възлагащ орган, но 
и датата, от която той е придобил право да 
използва рамковото споразумение, сключено 
от централния орган за покупки, тъй като 
тази дата определя кои конкретни рамкови 
споразумения следва да може да използва 
възлагащият орган.

(61) Обективните условия за определяне 
на това кой от икономическите оператори 
– страни по рамковото споразумение, след-
ва да изпълни определена задача, като дос-
тавки на стоки или услуги, предназначени за 
ползване от физически лица, може, в контек-
ста на рамкови споразумения, определящи 
всички условия, да включват потребности-
те или избора на съответните физически 
лица.

Възлагащите органи следва да разпола-
гат с допълнителна гъвкавост при възлага-
нето на поръчки съгласно рамкови споразу-
мения, които са сключени с повече от един 
икономически оператор и които определят 
всички условия.

В тези случаи възлагащите органи след-
ва да могат да получат конкретно строи-
телство, доставки или услуги, попадащи в 
обхвата на рамковото споразумение, като 
ги изискат от някой от икономическите 
оператори, определен в съответствие с 
обективни критерии и при вече установени 
условия, или като възложат конкретна по-
ръчка за съответното строителство, дос-
тавки или услуги след провеждане на малка 
състезателна процедура сред икономически-
те оператори – страни по рамковото спо-
разумение. За да се гарантира прозрачност 
и равнопоставеност, възлагащите органи 
следва да посочат в документацията за об-
ществената поръчка във връзка с рамково-
то споразумение обективните критерии, от 
които ще се ръководи изборът между тези 
два метода за изпълнение на рамковото спо-
разумение. Тези критерии например може да 
са свързани с количеството, стойността 
или характеристиките на съответното 
строителство, доставки или услуги, включи-
телно необходимостта от по-високо равни-
ще на услугата или повишено ниво на сигур-
ност, или с промените в ценовите равнища 
спрямо предварително определен ценови 
индекс. Рамковите споразумения не следва 
да се използват неправомерно или по начин, 
който възпрепятства, ограничава или нару-
шава конкуренцията. Възлагащите органи 
не следва да са задължени по настоящата 
директива да възлагат поръчки за строи-
телство, доставки или услуги, попадащи в 
обхвата на рамково споразумение, съгласно 
условията на това рамково споразумение.

(62) Следва също така да се поясни, че 
макар и поръчките, основани на рамково спо-
разумение, да трябва да се възлагат преди 
изтичането на срока на самото рамково 
споразумение, не е необходимо срокът на от-
делните поръчки, основани на рамково спора-
зумение, да съвпада със срока на това рам-
ково споразумение, а може, в зависимост от 
случая, да бъде по-къс или по-дълъг. По-спе-
циално при определянето на срока на отдел-
ните поръчки, основани на рамково споразу-
мение, следва да е възможно да се отчитат 
фактори като срок, необходим за тяхното 
изпълнение, дали е включена поддръжката на 
оборудване с очакван експлоатационен пе-
риод от повече от четири години или дали е 
необходимо мащабно обучение на персонала 
с оглед изпълнението на поръчката.

Освен това следва да се поясни, че в 
изключителни случаи следва да е възможно 
срокът на самите рамкови споразумения 
да надвишава четири години. Такива случаи, 
които следва да бъдат надлежно обоснова-
ни, по-специално от предмета на рамковото 
споразумение, могат да възникнат например 
когато икономическите оператори трябва 
да разполагат с оборудване, чийто срок на 
амортизация е над четири години и което 
трябва да е на разположение по всяко време 
през целия срок на рамковото споразумение.

(63) Предвид натрупания опит същест-
вува и необходимост да се коригират пра-
вилата, уреждащи динамичните системи за 
покупки, за да могат възлагащите органи да 
се възползват в пълна степен от възмож-
ностите, предоставяни от този инстру-
мент. Системите трябва да се опростят; 
по-специално те следва да се прилагат под 
формата на ограничена процедура, което 
премахва необходимостта от индикативни 

оферти – сочена като една от най-сериоз-
ните тежести, свързани с динамичните сис-
теми за покупки. По този начин всеки иконо-
мически оператор, който подава заявление 
за участие и отговаря на критериите за 
подбор, следва да бъде допуснат до участие 
в процедурите за възлагане на обществени 
поръчки, осъществявани чрез динамичната 
система за покупки в рамките на срока й на 
действие. Тази техника за покупки позволява 
на възлагащия орган да получи особено ши-
рок диапазон от оферти и така да осигури 
оптимално използване на публичните сред-
ства чрез засилена конкуренция по отноше-
ние на широко използваните или стандарт-
ните продукти, строителство или услуги, 
които са налични на пазара.

(64) Разглеждането на заявленията за 
участие следва по принцип да се извършва 
в максимален срок от 10 работни дни, при 
условие че оценката на критериите за под-
бор се прави въз основа на опростените 
изисквания за документация, предвидени в 
настоящата директива. Въпреки това при 
първоначалното установяване на динамична 
система за покупки е възможно в отговор на 
първото публикуване на обявлението за по-
ръчката или на поканата за потвърждаване 
на интерес възлагащите органи да получат 
толкова голям брой заявления за участие, че 
да им е необходимо повече време за тяхното 
разглеждане. Това следва да е допустимо, при 
условие че не се възлага конкретна поръчка, 
преди да бъдат разгледани всички заявления. 
Възлагащите органи следва да могат сами 
да решават как ще разглеждат заявленията 
за участие, например като предпочетат да 
разглеждат заявления само веднъж седмич-
но, при условие че се спазват сроковете за 
разглеждане на всяко заявление за допускане 
до участие.

(65) По всяко време в рамките на срока 
на действие на динамичната система за по-
купки възлагащите органи следва да могат 
да изискват от икономическите оператори 
да представят нова и актуализирана лична 
декларация за изпълнение на критериите за 
качествен подбор, като определят подхо-
дящ срок. Следва да се припомни, че възмож-
ността, предвидена в общите разпоредби 
на настоящата директива по отношение на 
доказателствата, да се изисква от икономи-
ческите оператори да представят придру-
жаващи документи, както и задължението 
на оферента, на когото ще бъде възложена 
поръчката, да представи такива документи, 
се прилагат в частност в контекста на ди-
намичните системи за покупки.

(66) С оглед на разширяване на възмож-
ностите за участие на МСП в мащабна 
динамична система за покупки, например в 
система, управлявана от централен орган 
за покупки, съответният възлагащ орган 
следва да може да организира системата 
съобразно обективно определени категории 
продукти, строителство или услуги. Тези 
категории следва да се определят въз осно-
ва на обективни фактори, които могат да 
включват например максималния допустим 
размер на конкретни поръчки, които ще бъ-
дат възложени в рамките на съответната 
категория, или конкретен географски район, 
в който ще бъдат изпълнявани конкретните 
поръчки. Когато динамичната система за 
покупки е разделена на категории, възлага-
щият орган следва да прилага критерии за 
подбор, които са пропорционални на харак-
теристиките на съответната категория.

(67) Следва да се поясни, че електронни-
те търгове по принцип не са подходящи за 
някои обществени поръчки за строителство 
и за услуги, имащи за предмет интелектуал-
ни дейности, например строителното проек-
тиране, тъй като само елементи, подлежа-
щи на автоматизирана оценка с електронни 
средства без никаква намесa или оценкa нa 
възлагащия орган – а именно елементите, 
които се поддават на количествено изразя-
ване в цифри или проценти – могат да бъдат 
предмет на електронен търг.

Освен това следва да се поясни, че елек-
тронните търгове могат да се използват 
при процедури за възлагане на обществена 
поръчка за закупуване на специални права 
върху интелектуална собственост. Целе-
съобразно е да се припомни също, че макар 
възлагащите органи да могат да огранича-
ват броя на кандидатите или оферентите 
преди началото на търга, след започването 
на търга не следва да се допуска по-ната-
тъшно намаляване на броя на оферентите, 
участващи в електронния търг.

(12) Регламент (ЕС) №1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. от-
носно европейската стандартизация, за изменение 
на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета 
и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/
ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 
2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на 
Решение №1673/2006/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
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(68) Непрекъснато се разработват нови 
електронни техники за покупки – например 
електронни каталози. Електронните ката-
лози представляват формат за представяне 
и организиране на информацията по сходен 
начин за всички участващи оференти, който 
се поддава на електронна обработка. Пример 
за това са офертите, представяни в табли-
чен формат. Възлагащите органи следва да 
могат да поискат електронни каталози при 
всички съществуващи процедури, при кои-
то се изисква използването на електронни 
средства за комуникация. Електронните 
каталози спомагат за увеличаване на конку-
ренцията и рационализиране на обществе-
ните покупки, особено от гледна точка на 
икономията на време и пари. Въпреки това 
следва да се въведат определени правила, 
за да се гарантира, че използването на но-
вите техники е съобразено с настоящата 
директива и с принципите на равнопоставе-
ност, недискриминация и прозрачност. Ето 
защо използването на електронни каталози 
за представяне на офертите не следва да 
означава, че се допуска възможността ико-
номическите оператори да се ограничат с 
подаването на общия си каталог. Икономи-
ческите оператори следва все пак да адап-
тират общия си каталог съобразно конкрет-
ната процедура за възлагане на обществена 
поръчка. Подобно адаптиране ще гарантира, 
че каталог, подаден за определена процедура 
за възлагане на обществена поръчка, съдър-
жа единствено продукти, строителство или 
услуги, които – по преценка на икономическия 
оператор, извършена след активно проучва-
не – отговарят на изискванията на възла-
гащия орган. В този случай икономическите 
оператори следва да могат да възпроизвеж-
дат информация, съдържаща се в общия им 
каталог, но не следва да могат да предста-
вят самия общ каталог.

Освен това, в случай че се осигуряват 
достатъчно гаранции за възможността за 
проследяване, равнопоставеността и пред-
сказуемостта, възлагащите органи следва 
да имат право да генерират оферти по от-
ношение на конкретни покупки въз основа на 
предварително изпратени електронни ката-
лози, по-специално когато някоя състезател-
на процедура е подновена съгласно рамково 
споразумение или когато се използва дина-
мична система за покупки.

Когато възлагащият орган е генерирал 
оферти, съответният икономически опера-
тор следва да има възможност да провери 
дали генерираната по този начин от възла-
гащия орган оферта не съдържа съществени 
грешки. При наличие на съществени греш-
ки икономическият оператор не следва да 
е обвързан от офертата, генерирана от 
възлагащия орган, освен ако грешката не се 
поправи.

Съгласно изискванията на правилата 
за електронните средства за комуникация 
възлагащите органи следва да избягват 
създаването на необосновани пречки пред 
достъпа на икономическите оператори до 
процедурите за възлагане на обществена 
поръчка, в които офертите трябва да се 
представят под формата на електронни 
каталози и които гарантират спазването 
на общите принципи на недискриминация и 
равнопоставеност.

(69) В повечето държави членки все 
по-често се използват техники за цен-
трализирани покупки. Централните органи 
за покупки отговарят за придобиванията, 
управлението на динамичните системи за 
покупки или възлагането на обществени по-
ръчки/сключването на рамкови споразумения 
вместо други възлагащи органи, срещу или 
без възнаграждение. Възлагащите органи, 
за които е сключено рамково споразумение, 
следва да могат да го използват за единич-
ни или повтарящи се покупки. С оглед на го-
лемите обеми на покупките тези техники 
могат да способстват за повишаване на 
конкуренцията и следва да спомогнат за по-
професионалното провеждане на обществе-
ните покупки. Във връзка с това следва да 
се предвидят разпоредби на равнището на 
Съюза за определяне на централните органи 
за покупки, които работят с възлагащите 
органи, и следва да се поясни, че централ-
ните органи за покупки работят по два раз-
лични начина.

На първо място, те следва да могат 
да действат като продавачи на едро, кои-
то купуват, съхраняват и препродават, а 
на второ място – те следва да могат да 
действат като посредници, които възлагат 
поръчки, управляват динамични системи за 
покупки или сключват рамкови споразуме-
ния, които да се използват от възлагащите 
органи. Тази посредническа функция може в 
някои случаи да се изпълнява чрез независимо 
провеждане на съответните процедури за 
възлагане на обществена поръчка без под-
робни указания от съответните възлагащи 
органи, а в други случаи – чрез провеждане 
на съответните процедури за възлагане на 
обществена поръчка съгласно указанията на 

съответните възлагащи органи, от тяхно 
име и за тяхна сметка.

Освен това следва да се въведат пра-
вила за разпределяне на отговорността за 
спазването на задълженията по настояща-
та директива между централния орган за 
покупки и възлагащите органи, поръчващи 
от или чрез него. Когато централният ор-
ган за покупки носи цялата отговорност за 
провеждането на процедурите за възлага-
не на обществена поръчка, той следва да 
бъде също така изцяло и пряко отговорен за 
законосъобразността им. Когато възлагащ 
орган провежда определени етапи от проце-
дурата – например подновяване на състеза-
телната процедура съгласно рамково спора-
зумение или възлагане на отделни поръчки 
въз основа на динамична система за покупки 
– той следва да продължи да носи отговор-
ността за етапите, които провежда.

(70) Възлагащите органи следва да мо-
гат да възлагат обществена поръчка за 
услуги, свързана с извършването на центра-
лизирани дейности по закупуване, на центра-
лен орган за покупки, без да прилагат предви-
дените в настоящата директива процедури. 
Следва също така да е разрешено подобни 
обществени поръчки за услуги да включват 
извършването на подпомагащи дейности 
по закупуване. Обществените поръчки за 
услуги за извършване на подпомагащи дей-
ности по закупуване следва да се възлагат 
в съответствие с настоящата директива, 
когато се изпълняват по друг начин освен 
от централен орган за покупки във връзка с 
извършване на централизирани дейности по 
закупуване за съответния възлагащ орган. 
Следва също така да се припомни, че насто-
ящата директива не следва да се прилага, 
когато централизирани или подпомагащи 
дейности по закупуване се предоставят 
по друг начин, а не чрез възмезден договор, 
който представлява обществена поръчка по 
смисъла на настоящата директива.

(71) По-строгите разпоредби относно 
централните органи за покупки не следва 
по никакъв начин да възпрепятстват теку-
щата практика на единични съвместни по-
ръчки, т.е. по-слабо институционализирани 
и систематични общи покупки, или устано-
вената практика на използване на доставчи-
ци на услуги, които подготвят и управляват 
процедурите за възлагане на обществена 
поръчка от името и за сметка на възлага-
щия орган и съгласно неговите указания. 
Напротив, някои елементи на съвместните 
поръчки следва да бъдат изяснени поради 
важната роля, която съвместните поръчки 
могат да играят, не на последно място във 
връзка с новаторски проекти.

Съвместните поръчки могат да бъдат 
под различна форма – от координирани по-
ръчки чрез изготвяне на обща техническа 
спецификация за строителство, доставки 
или услуги, които ще бъдат поръчани от 
няколко възлагащи органа, всеки от които 
провежда отделна процедура за възлагане 
на обществена поръчка, до случаи, при които 
съответните възлагащи органи съвместно 
провеждат една процедура за възлагане на 
обществена поръчка, като работят заедно 
или като натоварят един възлагащ орган с 
управлението на процедурата от името на 
всички възлагащи органи.

Когато няколко възлагащи органи про-
веждат съвместно процедура за възлагане 
на обществена поръчка, те следва да но-
сят обща отговорност за изпълнението 
на задълженията си съгласно настоящата 
директива. Въпреки това, когато възлага-
щите органи провеждат съвместно само 
етапи от процедурата за възлагане на по-
ръчки, обща отговорност следва да се носи 
само за онези етапи от процедурата, които 
се провеждат съвместно. Всеки възлагащ 
орган следва да носи цялата отговорност 
по отношение на процедури или етапи от 
процедури, които провежда сам, като напри-
мер възлагането на поръчка, сключването 
на рамково споразумение, управлението на 
динамична система за покупки, подновява-
нето на състезателна процедура съгласно 
рамково споразумение или определянето на 
това кой от икономическите оператори – 
страни по рамково споразумение, да изпълни 
определена задача.

(72) Електронните средства за комуни-
кация са особено подходящи за поддържане 
на практики и инструменти за централизи-
рани покупки поради възможностите, които 
предлагат за многократно използване и ав-
томатична обработка на данните и за свеж-
дане до минимум на разходите за информация 
и разходите по сделките. Поради това, като 
първа стъпка, използването на такива елек-
тронни средства за комуникация следва да 
стане задължително за централните органи 
за покупки, като същевременно се улесни и 
сближаването на практиките в рамките на 
целия Съюз. Това трябва да бъде последвано 
от общо задължение за използване на елек-
тронни средства за комуникация във всички 
процедури за възлагане на обществена по-

ръчка след преходен период от 30 месеца.
(73) Съвместното възлагане на общест-

вени поръчки от възлагащи органи от раз-
лични държави членки понастоящем среща 
конкретни правни трудности, свързани със 
стълкновението на националните зако-
ни. Независимо от факта, че в Директива 
2004/18/ЕО по подразбиране се разрешават 
трансграничните съвместни обществе-
ни поръчки, възлагащите органи все още 
срещат значителни правни и практически 
трудности при извършването на покупки от 
централни органи за покупки в други държави 
членки или при съвместното възлагане на 
обществени поръчки. За да се позволи на 
възлагащите органи да извлекат максимал-
на полза от потенциала на вътрешния пазар 
по отношение на икономиите от мащаба и 
споделянето на ползите и рисковете, не на 
последно място за новаторски проекти с 
по-висока степен на риск от разумно при-
емливото за отделен възлагащ орган, тези 
трудности следва да бъдат отстранени. 
Във връзка с това следва да се установят 
нови правила за съвместните трансгранич-
ни поръчки, за да се улесни сътрудничест-
вото между възлагащите органи и да се 
увеличат ползите от вътрешния пазар чрез 
създаването на възможности за трансгра-
нична дейност на доставчиците на стоки 
и услуги. Тези правила следва да определят 
условията за трансгранична работа с цен-
тралните органи за покупки и да посочат 
приложимото законодателство в областта 
на обществените поръчки, включително 
приложимото законодателство относно 
правните средства за защита, при тран-
сгранични съвместни процедури, в допълне-
ние към стълкновителните разпоредби на 
Регламент (ЕО) №593/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета (13). Освен това въз-
лагащи органи от различни държави членки 
следва да могат да създават съвместни 
образувания, учредени съгласно национално-
то право или правото на Съюза. За такива 
форми на съвместни обществени поръчки 
следва да се предвидят специални правила.

Възлагащите органи не следва обаче да 
използват възможностите за съвместни 
трансгранични поръчки с цел да заобикалят 
задължителните правила на публичното пра-
во, в съответствие с правото на Съюза, кои-
то са приложими за тях в държавата членка, 
в която са установени. Тези правила могат 
да включват например разпоредби относно 
прозрачността и достъпа до документи или 
конкретни изисквания, свързани с възмож-
ността за проследяване на чувствителни 
доставки.

(74) Техническите спецификации, из-
готвяни от купувачите в публичния сектор, 
трябва да осигуряват възможност за конку-
ренция при обществените поръчки, както и 
за постигане на целите за устойчивост. За 
тази цел следва да бъде възможно подаване-
то на оферти, които отразяват разнообра-
зието от технически решения, стандарти и 
технически спецификации на пазара, включи-
телно изготвяните въз основа на критерии 
за изпълнение, свързани с жизнения цикъл и 
устойчивостта на производствения процес 
на строителството, доставките и услуги-
те.

Поради това техническите специфика-
ции следва да се изготвят по такъв начин, 
че да се избягва изкуствено ограничаване 
на конкуренцията с изисквания, които об-
лагодетелстват конкретен икономически 
оператор чрез възпроизвеждане на основни 
характеристики на доставките, услугите 
или строителството, обичайно предлага-
ни от него. Изготвянето на техническите 
спецификации по отношение на функционал-
ните изисквания и изискванията за работ-
ните характеристики по принцип позволява 
тази цел да бъде постигната по възможно 
най-добрия начин. Функционалните изисква-
ния и изискванията, свързани с работните 
характеристики, са и подходящо средство 
за насърчаване на иновациите в сферата на 
обществените поръчки и следва да получат 
възможно най-широко приложение. Когато се 
включва препратка към европейски стан-
дарт или – при липса на такъв – национален 
стандарт, възлагащите органи следва да 
разглеждат направените оферти въз осно-
ва на еквивалентни условия. Доказването на 
еквивалентност с изискваната маркировка 
следва да е задължение на икономическия 
оператор.

За да се докаже еквивалентността, 
следва да е възможно от оферентите да се 
изиска предоставяне на доказателства, про-
верени от трето лице. Въпреки това други 
подходящи доказателства като техническо 
досие на производителя също следва да се 
допускат, когато въпросният икономически 
оператор няма достъп до подобни сертифи-
кати или протоколи от изпитване или няма 
възможност да ги получи в съответните 
срокове, при условие че заинтересованият 
икономически оператор докаже, че строи-
телството, доставките и услугите спазват 

изискванията или критериите, установени 
в техническите спецификации, критериите 
за възлагане или условията за изпълнение на 
поръчката.

(75) Възлагащите органи, които желаят 
да закупят строителство, доставки или ус-
луги с конкретни екологични, социални или 
други характеристики, следва да могат 
да се позовават на определени маркировки 
– например европейската екомаркировка, 
(много)националните екомаркировки или 
всяка друга маркировка, при условие че из-
искванията за маркировката са свързани с 
предмета на поръчката, като описанието 
на продукта и неговото представяне, вклю-
чително изискванията за опаковане. Освен 
това е изключително важно тези изисквания 
да бъдат изготвени и приети въз основа на 
обективно проверими критерии с използване 
на процедура, при която могат да участват 
заинтересованите страни като държавните 
органи, потребителите, производителите, 
дистрибуторите и екологичните организа-
ции, както и че маркировката е достъпна за 
всички заинтересовани страни. Следва да се 
поясни, че заинтересовани страни могат да 
бъдат публични органи или частни организа-
ции, предприятия или всякакви неправител-
ствени организации (организация, която не 
е част от правителство и не е традиционно 
стопанско предприятие).

Следва също така да се уточни, че спе-
циални национални органи или организации 
или органи или организации на централната 
власт могат да участват в определянето 
на изискванията за поставяне на маркиров-
ка, които могат да се използват във връзка 
с възлагането на обществени поръчки от 
публични органи, без тези органи или органи-
зации да изгубят статуса си на трети лица.

Посочването на маркировки не следва да 
има за последица ограничаване на иноваци-
ите.

(76) За всички обществени поръчки, 
предназначени за използване от физически 
лица – независимо дали става въпрос за ма-
совия потребител или за персонала на въз-
лагащия орган, – е необходимо възлагащите 
органи да изготвят техническите специфи-
кации така, че да бъдат съобразени с крите-
риите за достъпност за хора с увреждания 
или да бъдат предназначени за всички полз-
ватели, освен в надлежно обосновани случаи.

(77) При изготвянето на технически 
спецификации възлагащите органи следва 
да вземат предвид изискванията, произти-
чащи от правото на Съюза в областта на 
защитата на данните, по-специално във 
връзка с проектирането на обработката 
на лични данни (защита на данните още при 
проектирането).

(78) Възлагането на обществени поръч-
ки следва да е адаптирано към нуждите на 
МСП. Възлагащите органи следва да бъдат 
насърчавани да използват кодекса за най-
добри практики, съдържащ се в работния 
документ на Комисията от 25 юни 2008 г.
„Европейски кодекс за най-добри практики, 
улесняващи достъпа на МСП до договори за 
възлагане на обществени поръчки“, който 
дава насоки как да прилагат рамката от-
носно обществените поръчки по начин, улес-
няващ участието на МСП. За тази цел и за 
засилването на конкуренцията възлагащите 
органи следва по-специално да се насърча-
ват да разделят големите поръчки на обосо-
бени позиции. Подобно разделение би могло 
да се направи въз основа на количествени 
параметри, като размерът на отделните 
поръчки се приведе в по-голямо съответ-
ствие с капацитета на МСП, или въз основа 
на качествени параметри – съобразно съот-
ветния сектор и област на специализация, 
като съдържанието на отделните поръчки 
се обвърже по-тясно със специализираните 
сектори на дейност на МСП или с различни-
те последващи етапи на проекта.

Размерът и предметът на обособените 
позиции следва да се определят свободно от 
възлагащия орган, който, в съответствие 
с приложимите правила за изчисляване на 
прогнозната стойност на обществената 
поръчка, следва също така да може да въз-
лага някои позиции, без да прилага предвиде-
ните в настоящата директива процедури. 
Възлагащият орган следва да бъде задължен 
да прецени доколко е целесъобразно разделя-
нето на поръчки на обособени позиции, като 
същевременно запази свободата си да взема 
самостоятелно решения, основани на съо-
бражения, които счита за уместни, без да е 
подложен на административен или съдебен 
контрол. Когато възлагащият орган реши, 
че не е целесъобразно поръчката да се раз-
деля на обособени позиции, в индивидуалния 
доклад или в документацията за обществе-
ната поръчка следва да се посочат основ-
ните съображения за избора на възлагащия 

(13) Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относ-
но приложимото право към договорни задължения 
(Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).
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орган. Такива съображения могат да бъдат 
например опасенията на възлагащия орган, 
че съществува риск подобно разделяне да 
ограничи конкуренцията, риск изпълнение-
то на поръчката прекомерно да се затрудни 
технически или да се оскъпи, или че необхо-
димостта от координирането на различни 
изпълнители за обособените позиции би мо-
гла сериозно да застраши правилното изпъл-
нение на поръчката.

Държавите членки следва да запазят 
възможността да предприемат допълни-
телни мерки за улесняване на участието 
на МСП в пазара на обществени поръчки, 
като включат по-малки поръчки в обхвата 
на задължението за преценка на целесъо-
бразността от разделянето на поръчките 
на обособени позиции, като изискват от въз-
лагащите органи да представят обосновка 
за решението си да не разделят поръчките 
на обособени позиции или като направят 
разделянето на обособени позиции задължи-
телно при определени условия. Със същата 
цел държавите членки следва също така да 
могат да предвиждат механизми за преки 
плащания на подизпълнители.

(79) Когато поръчките са разделени на 
обособени позиции, възлагащите органи 
следва да могат, например за да запазят 
конкуренцията или да гарантират надежд-
ността на доставките, да ограничат броя 
на обособените позиции, за които един ико-
номически оператор може да подава офер-
ти; те следва да имат право също така да 
ограничат броя на обособените позиции, 
които могат да бъдат възложени на отде-
лен оферент.

Постигането на целта за улесняване 
на достъпа на МСП до обществени поръчки 
може обаче да бъде затруднено, ако възлага-
щите органи бъдат задължени да възложат 
поръчката чрез отделни обособени позиции, 
дори когато това може да доведе до задъл-
жение да се приемат много по-неизгодни ре-
шения в сравнение с възлагане, обединяващо 
няколко или всички обособени позиции. Ето 
защо, когато възможността за прилагане на 
този метод е ясно обозначена предварител-
но, възлагащите органи следва да могат да 
правят сравнителна оценка на офертите, за 
да установят дали офертите, представени 
от определен оферент за дадена комбинация 
от обособени позиции, изпълняват като цяло 
по-добре критериите за възлагане, устано-
вени в съответствие с настоящата дирек-
тива за тези обособени позиции, в сравне-
ние с офертите за съответните обособени 
позиции, взети поотделно. В такъв случай 
възлагащият орган следва да може да възло-
жи дадена поръчка, комбинираща въпросните 
обособени позиции, на съответния оферент. 
Следва да се поясни, че възлагащите органи 
следва да правят подобна сравнителна оцен-
ка, като първо определят кои оферти най-до-
бре изпълняват критериите за възлагане, ус-
тановени за всяка обособена позиция, а след 
това ги сравнят с офертите, представени 
от даден оферент за определена комбинация 
от обособени позиции, взета като цяло.

(80) За да се ускорят процедурите и да 
се повиши тяхната ефективност, сроко-
вете за участие в процедури за възлагане 
на обществена поръчка следва да бъдат 
максимално кратки, без да се създават не-
нужни пречки пред достъпа на икономиче-
ските оператори от целия вътрешен пазар, 
и по-специално на МСП. Във връзка с това 
следва да се има предвид, че при определяне 
на сроковете за получаване на офертите и 
заявленията за участие възлагащите органи 
следва да отчитат по-специално сложност-
та на поръчката и необходимото време за 
изготвяне на офертите, дори това да нала-
га определяне на срокове, които са по-дълги 
от предвидения в настоящата директива 
минимум. От друга страна, използването 
на електронни средства за информация и 
комуникация, по-специално достъпът на 
икономическите оператори, оферентите и 
кандидатите до цялата документация за 
обществената поръчка в електронен вид 
и електронното изпращане на съобщения, 
води до по-голяма прозрачност и спестя-
ване на време. Поради тази причина следва 
да се предвиди възможност за намаляване 
на минималните срокове в съответствие 
с правилата, установени в СДП, и при усло-
вието те да са съвместими с конкретния 
начин на предаване, предвиден на равнището 
на Съюза. Освен това възлагащите органи 
следва да могат допълнително да съкраща-
ват сроковете за получаване на заявления 
за участие и на оферти при неотложни об-
стоятелства, които правят невъзможно 
прилагането на обичайните срокове, но поз-
воляват провеждането на редовна процедура 
с обявяване. Само в случай на изключителни 
обстоятелства, когато поради крайна неот-
ложност, предизвикана от събития, които не 
могат да бъдат предвидени от възлагащия 
орган и не се дължат на него, не е възможно 
провеждането на редовна процедура дори 
при съкратени срокове, възлагащите органи 

следва, доколкото това е абсолютно необхо-
димо, да могат да възложат поръчките чрез 
процедура на договаряне без предварително 
публикуване на обявление. Такъв може да е 
случаят при природни бедствия, които на-
лагат незабавни действия.

(81) Следва да се поясни, че необхо-
димостта икономическите оператори 
да разполагат с достатъчно време за из-
готвянето на оферти може да доведе до 
удължаване на първоначално определените 
срокове. Такъв по-специално би бил случаят, 
когато са направени съществени промени в 
документацията за обществената поръч-
ка. Следва също така да се поясни, че в та-
къв случай съществените промени следва 
да се разбират като промени, по-специал-
но в техническите спецификации, при кои-
то икономическите оператори се нуждаят 
от достатъчно време, за да се запознаят 
с тях и да реагират по съответния начин. 
Следва обаче да се поясни, че тези промени 
не трябва да са съществени в степен, коя-
то да позволява допускането на кандидати, 
различни от първоначално избраните, или 
привличането на допълнителни участници 
в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка. Такъв би бил по-специално случаят, 
когато промените изменят естеството на 
поръчката или на рамковото споразумение в 
сравнение с предвиденото в документация-
та за обществената поръчка.

(82) Следва да се поясни, че информация-
та относно някои решения, взети в хода на 
процедура за възлагане на обществена по-
ръчка, включително решението да не се въз-
лага поръчка или да не се сключва рамково 
споразумение, следва да бъде изпращана от 
възлагащите органи, без да е нужно кандида-
тите или оферентите да я изискват. Следва 
също да се припомни, че Директива 89/665/
ЕИО на Съвета (14) предвижда задължение за 
възлагащите органи да представят на за-
интересованите кандидати или оференти, 
също без искане от тяхна страна, обобще-
ние на основанията за вземане на някои от 
важните решения в хода на процедура за въз-
лагане на обществена поръчка. На последно 
място, следва да се поясни, че кандидатите 
и оферентите следва да имат право да изис-
кват по-подробна информация относно тези 
основания, като възлагащите органи след-
ва да са задължени да я предоставят, освен 
при много сериозни причини за противното. 
Тези причини следва да бъдат определени в 
настоящата директива. За да се осигури не-
обходимата прозрачност в рамките на про-
цедури за възлагане на обществена поръчка, 
включващи договаряне и диалог с оференти-
те, оферентите, подали допустима оферта, 
следва да могат да поискат информация за 
провеждането и напредъка на процедурата, 
освен ако няма сериозни причини, които на-
лагат това да не се допуска.

(83) Твърде завишените изисквания по 
отношение на икономическия и финансовия 
капацитет често представляват необос-
новано препятствие пред участието на 
МСП в обществени поръчки. Всички подобни 
изисквания следва да са свързани с предме-
та на поръчката и да са пропорционални на 
него. По-специално, възлагащите органи не 
следва да имат право да изискват от ико-
номическите оператори да имат определен 
минимален оборот, който не е пропорциона-
лен на предмета на поръчката; по правило 
изискването не следва да надвишава пове-
че от двукратно прогнозната стойност 
на поръчката. Въпреки това при надлежно 
обосновани обстоятелства следва да могат 
да се прилагат по-високи изисквания. Такива 
обстоятелства могат да бъдат свързани 
с високите рискове при изпълнението на 
поръчката или с факта, че нейното точно 
изпълнение в срок е от критично значение 
– например ако представлява задължително 
предварително условие за изпълнението на 
други поръчки.

При такива надлежно обосновани слу-
чаи възлагащите органи следва да запазят 
свободата сами да решават дали изисква-
нията за по-висок минимален оборот са це-
лесъобразни и обосновани, без да подлежат 
на административен или съдебен контрол. 
Когато се прилагат изисквания за по-ви-
сок минимален оборот, възлагащите орга-
ни следва да могат да определят неговия 
размер, който трябва да остане свързан с 
предмета на поръчката и пропорционален 
на него. Когато възлагащият орган реши, че 
изискването за минимален оборот следва да 
се установи на равнище, което надвишава 
двукратно прогнозната стойност на поръч-
ката, в индивидуалния доклад или в докумен-
тацията за обществената поръчка следва 
да се посочват основните съображения за 
избора на възлагащия орган.

Освен това възлагащите органи следва 
също така да могат да поискат например 
информация относно съотношението между 
активите и пасивите в годишните отчети. 
Положително съотношение, при което раз-
мерът на активите надхвърля този на паси-

вите, би било допълнително доказателство, 
че икономическите оператори имат доста-
тъчен финансов капацитет.

(84) Много икономически оператори и 
особено МСП откриват, че сериозна преч-
ка за тяхното участие в обществени по-
ръчки представляват административните 
затруднения, произтичащи от необходи-
мостта да представят значителен брой 
сертификати или други документи, свър-
зани с критериите за изключване и подбор. 
Ограничаването на тези изисквания – на-
пример като се използва единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
състоящ се от актуализирана лична декла-
рация – би могло да доведе до значително 
опростяване, което е от полза както за въз-
лагащите органи, така и за икономическите 
оператори.

От оферента, на когото е решено да 
се възложи поръчката, обаче следва да се 
изиска да представи съответните доказа-
телства и възлагащите органи не следва 
да сключват договори с оференти, които не 
успеят да го направят. Възлагащите орга-
ни следва да могат също така да изискват 
всички или някои придружаващи документи, 
винаги щом сметнат, че е необходимо с ог-
лед на правилното провеждане на процеду-
рата. Такъв би могъл да бъде по-специално 
случаят при двуетапните процедури – огра-
ничени процедури, състезателни процедури 
с договаряне, състезателен диалог и парт-
ньорства за иновации – при които възлага-
щите органи използват възможността да 
ограничат броя на кандидатите, поканени 
да представят оферта. Изискването за 
представяне на придружаващи документи 
в момента на подбор на кандидатите, кои-
то да бъдат поканени, може да се счита за 
обосновано, за да се избегне ситуация, при 
която възлагащите органи канят кандидати, 
които впоследствие не са в състояние да 
представят придружаващите документи на 
етапа на възлагане и по този начин лишават 
от възможност за участие други квалифици-
рани кандидати.

Следва ясно да се посочи, че в ЕЕДОП 
следва да се предоставя и съответната 
информация относно субектите, на чийто 
капацитет разчита икономическият опе-
ратор, така че проверката на информаци-
ята относно тези субекти да може да се 
извърши едновременно и при същите условия 
като проверката на основния икономически 
оператор.

(85) Важно е решенията на възлагащия 
орган да се основават на актуална информа-
ция, по-специално по отношение на основа-
нията за изключване, тъй като много бързо 
могат да настъпят важни промени, напри-
мер в случай на финансови трудности, които 
да направят неподходящ икономическия опе-
ратор, или напротив, поради междувременно 
погасяване на неизплатени задължения за 
социалноосигурителни вноски. Ето защо е 
за предпочитане винаги, когато това е въз-
можно, възлагащите органи да проверяват 
тази информация, като се основават на съ-
ответните бази данни, които следва да са 
национални, което означава че се управля-
ват от публични органи. На настоящия етап 
все още може да има случаи, при които това 
не е възможно по технически причини. Ето 
защо Комисията следва да обмисли възмож-
ността да се насърчават мерки, улеснява-
щи достъпа по електронен път до актуална 
информация, например чрез подобряване на 
средствата за осигуряване на достъп до 
виртуалните досиета на дружествата, или 
средства за улесняване на оперативната 
съвместимост между базите данни или дру-
ги подобни съпътстващи мерки.

Следва също така да се предвиди, че въз-
лагащите органи следва да не искат да се 
представят документи, които все още са 
актуални и с които вече разполагат от пре-
дходни процедури за възлагане на общест-
вена поръчка. Следва също да се гарантира 
обаче, че във връзка с това възлагащите 
органи няма да се сблъскат с несъразмерна 
тежест при архивирането и документира-
нето. Ето защо изпълнението на това за-
дължение следва да е приложимо само след 
като използването на електронни средства 
за комуникация стане задължително, тъй 
като електронното управление на докумен-
ти ще улесни изпълнението на тази задача 
от възлагащите органи.

(86) Може да се постигне допълнително 
опростяване както за икономическите опе-
ратори, така и за възлагащите органи по-
средством стандартен образец за личните 
декларации, което би намалило проблемите, 
свързани с точното формулиране на офи-
циални изявления и декларации за съгласие, 
както и езиковите проблеми.

(87) Комисията осигурява и управлява 
електронна система – e-Certis, която по-
настоящем се актуализира и проверява на 
доброволни начала от националните орга-
ни. Целта на e-Certis е да улесни обмена на 
сертификати и други служещи за доказател-

ства документи, често изисквани от въз-
лагащите органи. Досегашният опит сочи, 
че доброволното актуализиране и проверка 
са недостатъчни да гарантират, че e-Certis 
може да реализира в пълна степен своя по-
тенциал за опростяване и улесняване на об-
мена на документи, в полза по-специално на 
МСП. Затова като първа стъпка поддръжка-
та следва да стане задължителна. Използ-
ването на e-Certis ще стане задължително 
на по-късен етап.

(88) Възлагащите органи следва да мо-
гат да изискват прилагането на схеми или 
мерки за управление по околна среда по вре-
ме на изпълнението на дадена обществена 
поръчка. Схемите за управление по околна 
среда – независимо дали са регистрирани съ-
гласно правни инструменти на Съюза, като 
Регламент (ЕО) №1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета (15) – могат да пока-
жат, че икономическият оператор има тех-
ническия капацитет да изпълни поръчката. 
Това включва сертификати за екомаркиров-
ка, които са свързани с критерии за упра-
вление по околна среда. Когато даден иконо-
мически оператор няма достъп до подобни 
регистрационни схеми за управление по окол-
на среда или няма възможност да получи 
такъв достъп в съответните срокове, той 
следва да може да представи описание на 
приложените мерки за управление по околна 
среда, при условие че докаже, че тези мерки 
осигуряват същото равнище на опазване на 
околната среда като мерките, необходими 
във връзка с управлението по околна среда.

(89) Понятието „критерии за възлагане“ 
заема централно място в настоящата ди-
ректива. Поради това е важно съответните 
разпоредби да се редактират по възможно 
най-опростен и рационален начин. Това може 
да се направи, като изразът „икономически 
най-изгодна оферта“ се използва като во-
дещо понятие, тъй като всички спечелили 
оферти следва в крайна сметка да се изби-
рат в съответствие с това какво е според 
възлагащия орган икономически най-доброто 
решение измежду представените оферти. С 
цел да се избегне объркване с критерия за 
възлагане, който понастоящем е известен 
като „икономически най-изгодна оферта“ в 
директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, за това 
понятие следва да се използва различен тер-
мин – „най-добро съотношение качество/
цена“. Поради това то следва да се тълкува 
съгласно съответната съдебна практика 
във връзка с тези директиви, с изключение 
на случаите, когато настоящата директива 
предвижда решение, което несъмнено е раз-
лично по същество.

(90) Поръчките следва да се възлагат 
въз основа на обективни критерии, които 
гарантират съобразяване с принципите 
за прозрачност, недискриминация и равно-
поставеност, за да се осигури обективно 
сравняване на относителната стойност 
на офертите, с цел в условията на реална 
конкуренция да се определи коя оферта е 
икономически най-изгодна. Следва ясно да 
се посочи, че икономически най-изгодната 
оферта следва да се оценява въз основа на 
най-доброто съотношение качество/цена, 
което винаги следва да включва ценови или 
разходен елемент. Следва също така да се 
поясни, че оценката на икономически най-из-
годната оферта може да се прави въз осно-
ва единствено на ценовата или разходната 
ефективност. В допълнение е уместно да се 
припомни, че възлагащите органи са свобод-
ни да установяват подходящи стандарти за 
качество чрез технически спецификации или 
условия за изпълнение на поръчката.

За да се насърчи по-голям стремеж към 
качество при обществените поръчки, дър-
жавите членки следва да имат право да заб-
ранят или ограничат използването само на 
цената или само на разходите при оценява-
нето на икономически най-изгодната офер-
та, когато сметнат това за целесъобразно.

За да се гарантира спазването на прин-
ципа за равнопоставеност при възлагане-
то на поръчки, възлагащите органи следва 
да са задължени да осигурят необходимата 
прозрачност, за да могат всички оференти 
да разполагат с достатъчно информация 
за критериите и условията, които ще се 
прилагат при решението за възлагане на 
поръчката. Във връзка с това възлагащите 
органи следва да са задължени да посочат 

(14) Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 
декември 1989 г. относно координирането на зако-
новите, подзаконовите и административните раз-
поредби, отнасящи се до прилагането на производ-
ства по обжалване при възлагането на обществени 
поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, 
30.12.1989 г., стр. 33).

(15) Регламент (ЕО) №1221/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. от-
носно доброволното участие на организации в Схе-
мата на Общността за управление по околна сре-
да и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО 
на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).
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критериите за възлагане на поръчката и 
относителната тежест на всеки от тези 
критерии. Възлагащите органи следва оба-
че да имат право да използват дерогация 
от задължението да посочат тежестта на 
критериите в надлежно обосновани случаи, 
в които трябва да могат да посочат причи-
ните за това, когато тежестта не може 
да бъде установена предварително, по-спе-
циално поради сложността на поръчката. В 
тези случаи те следва да степенуват кри-
териите по значение в низходящ ред.

(91) Съгласно член 11 ДФЕС изисквани-
ята за опазване на околната среда трябва 
да бъдат включени в определянето и изпъл-
нението на политиките и действията на 
Съюза, в частност за да се насърчи устой-
чивото развитие. В настоящата директи-
ва се пояснява по какъв начин възлагащите 
органи могат да допринесат за опазване-
то на околната среда и насърчаването на 
устойчивото развитие, като същевременно 
гарантират, че могат да получат най-добро-
то съотношение качество/цена за своите 
поръчки.

(92) При оценяването на най-доброто 
съотношение качество/цена възлагащите 
органи следва да определят икономическите 
и качествените критерии, свързани с пред-
мета на поръчката, които ще използват за 
тази цел. Тези критерии следва съответно 
да позволяват извършването на сравнител-
на оценка на нивото на изпълнение, предло-
жено във всяка оферта, предвид предмета на 
поръчката, както е определен в технически-
те спецификации. Във връзка с най-доброто 
съотношение качество/цена в настояща-
та директива се съдържа неизчерпателен 
списък на възможни критерии за възлагане, 
в които са включени екологични и социални 
аспекти. Възлагащите органи следва да се 
насърчават да избират критерии за възла-
гане, които им позволяват да получат висо-
кокачествено строителство, доставки и ус-
луги, които в най-голяма степен отговарят 
на техните потребности.

Избраните критерии за възлагане не 
следва да дават неограничена свобода на 
избор на възлагащия орган; те следва да 
осигуряват възможност за реална и лоялна 
конкуренция и да бъдат съпътствани от ме-
ханизми, които позволяват ефективна про-
верка на информацията, предоставена от 
оферентите.

За да се определи икономически най-из-
годната оферта, решението за възлагане 
на поръчката не следва да се основава един-
ствено на критерии, които не са свързани с 
разходите. Поради тази причина критерии-
те за качество следва да са съпътствани 
от разходен критерий, който по избор на 
възлагащия орган може да бъде цената или 
подходът на разходната ефективност, като 
например оценка на разходите за целия жиз-
нен цикъл. Критериите за възлагане обаче 
не следва да засягат прилагането на нацио-
налните разпоредби, определящи възнаграж-
дението за определени услуги или устано-
вяващи фиксирана цена за някои доставки.

(93) Когато националните разпоредби 
определят възнаграждението за определени 
услуги или установяват фиксирани цени за 
определени доставки, следва да се поясни, 
че продължава да е възможно да се направи 
оценка на съотношението качество/цена 
въз основа на други фактори, различни от це-
ната или възнаграждението. В зависимост 
от съответната услуга или продукт тези 
фактори могат да включват например усло-
вията за доставяне или плащане, аспекти на 
обслужването след продажбата (например 
обхватa на услугите за консултация и раз-
мяна) или екологични или социални аспекти 
(например дали книгите са отпечатани на 
рециклирана хартия или хартия от добит по 
устойчив начин дървен материал, разходите, 
дължащи се на външни екологични фактори, 
или дали е постигнат напредък в социална-
та интеграция на хората в неравностойно 
положение или на членовете на уязвими групи 
измежду лицата, изпълняващи поръчката). 
Предвид многото възможности за оценка на 
съотношението качество/цена въз основа 
на съществени критерии, следва да се избяг-
ва тегленето на жребий като единствено 
средство за възлагане на поръчката.

(94) Когато качеството на наетия пер-
сонал е от значение за нивото на изпъл-
нение на поръчката, възлагащите органи 
следва също така да могат да използват 
като критерий за възлагане организация-
та, квалификацията и опита на персонала, 
на когото е възложено изпълнението на въ-
просната поръчка, тъй като това може да 
се отрази на качеството на изпълнението 
й и – в резултат на това – на икономиче-
ската стойност на офертата. Такъв може 
да е случаят например при поръчки за инте-
лектуални услуги като консултантски или 
архитектурни услуги. Възлагащите органи, 
които използват тази възможност, следва 
да гарантират посредством подходящи до-
говорни средства, че персоналът, на когото 

е възложено изпълнението на поръчката, в 
действителност отговаря на посочените 
стандарти за качество и че този персонал 
може да бъде заменен единствено със съгла-
сието на възлагащия орган, който проверява 
дали заместващият персонал осигурява рав-
ностойно равнище на качество.

(95) От изключителна важност е да се 
използва напълно потенциалът на общест-
вените поръчки за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за интелиген-
тен, устойчив и приобщаващ растеж. Във 
връзка с това следва да се припомни, че об-
ществените поръчки са изключително ва-
жни за насърчаване на иновациите, които са 
от съществено значение за бъдещия растеж 
в Европа. Предвид значителните различия 
между отделните сектори и пазари обаче 
не би било подходящо да се въвеждат общи 
задължителни изисквания за обществени по-
ръчки с екологичен, социален и иновативен 
характер.

Законодателните органи на Съюза 
вече въведоха задължителни изисквания 
за обществените поръчки за постига-
не на определени цели в секторите на 
пътните превозни средства (Директива  
2009/33/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (16)) и офис оборудването (Регла-
мент (ЕО) №106/2008 на Европейския пар-
ламент и на Съвета (17)). Освен това беше 
постигнат значителен напредък при опре-
делянето на общи методики за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл.

Следователно изглежда целесъобразно 
да се запази утвърденият модел – да се ос-
тави на специалното секторно законода-
телство да установява задължителни цели 
като функция от конкретните политики и 
преобладаващите условия в съответния сек-
тор и да се насърчава разработването и из-
ползването на европейски модели за оценка 
на разходите за целия жизнен цикъл, което 
допълнително ще подчертае ролята на об-
ществените поръчки в подкрепа на устой-
чивия растеж.

(96) Тези мерки в конкретните сектори 
следва да се допълнят с адаптиране на ди-
рективи 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, с което 
на възлагащите органи да се предоставят 
правомощия да преследват целите на стра-
тегията „Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в своите 
стратегии за покупки. Поради това следва 
да бъде пояснено, че освен когато оценката 
се прави само въз основа на цената, възла-
гащите органи могат да определят икономи-
чески най-изгодната оферта и най-ниските 
разходи, като използват подхода за оценка 
на разходите за целия жизнен цикъл. Поняти-
ето за „оценка на разходите за целия жизнен 
цикъл“ включва всички разходи в рамките на 
жизнения цикъл на строителството, дос-
тавките или услугите.

Това означава вътрешните разходи като 
разходите за необходими научни изследва-
ния, разработка, производство, транспорт, 
експлоатация, поддръжка и обезвреждане в 
края на жизнения цикъл, но може да включва 
и разходите, дължащи се на външни еколо-
гични фактори, като замърсяване, причинено 
от добиването на използваните в продукта 
суровини или от самия продукт, или от него-
вото производство, при условие че тези раз-
ходи могат да се остойностят и проследят. 
Методите, които възлагащите органи из-
ползват за оценка на разходите, дължащи се 
на външни екологични фактори, следва да бъ-
дат установени предварително по обекти-
вен и недискриминационен начин и да бъдат 
достъпни за всички заинтересовани страни. 
Тези методи могат да бъдат установени на 
национално, регионално или местно равнище, 
но за да се избегне нарушаване на конкурен-
цията чрез адаптирани методики, те следва 
да останат общи, в смисъл че не следва да 
се установяват конкретно за дадена проце-
дура за възлагане на обществена поръчка.

На равнището на Съюза следва да се 
разработят общи методики за изчислява-
не на разходите за целия жизнен цикъл за 
определени категории доставки или услу-
ги. Когато има разработени такива общи 
методики, тяхното използване следва да е 
задължително.

Освен това следва да се разгледа въз-
можността за установяване на обща мето-
дика за оценка на разходите за целия социа-
лен жизнен цикъл, като се вземат предвид 
съществуващите методики като Насоките 
за оценка на социалния жизнен цикъл на про-
дуктите, приети в рамките на Програмата 
за околната среда на Организацията на обе-
динените нации.

(97) Освен това, с цел по-успешното 
отразяване на социалните и екологичните 
съображения в процедурите за възлагане 
на обществена поръчка възлагащите орга-
ни следва да могат да използват критерии 
за възлагане или условия за изпълнение на 
поръчката, свързани със строителството, 
доставките или услугите, предмет на об-
ществената поръчка, във всяко едно отно-

шение и на всеки етап от жизнения им цикъл, 
от добиването на суровините за продукта 
до етапа на обезвреждане на продукта, 
включително фактори, свързани със специ-
фичния процес на производство, предоставя-
не или търговия и нейните условия за стро-
ителството, доставките или услугите, или 
със специфичен процес на по-късен етап от 
жизнения им цикъл, дори когато тези факто-
ри не са част от съществените им характе-
ристики. Критерии и условия, отнасящи се 
до такъв процес на производство или пре-
доставяне, са например изискванията при 
производството на закупените продукти 
да не се използват токсични химикали или 
закупените услуги да се предоставят при 
използване на енергийно ефективни машини. 
В съответствие със съдебната практика 
на Съда на Европейския съюз това включва 
още критерии за възлагане или условия за 
изпълнение на поръчката, свързани с дос-
тавката или използването на продукти на 
справедливата търговия при изпълнението 
на поръчката, която ще бъде възложена. 
Критериите и условията на търговията и 
нейните условия могат да се отнасят на-
пример до факта, че съответният продукт 
произхожда от справедлива търговия, в това 
число изискването да се заплаща минимал-
на цена и ценова премия на производители-
те. Условията за изпълнение на поръчката, 
свързани с екологични съображения, могат 
да включват например доставката, пакети-
рането и обезвреждането на продуктите, а 
по отношение на поръчки за строителство 
и услуги – свеждането до минимум на от-
падъците или ефективното използване на 
ресурсите.

Въпреки това условието за наличие на 
връзка с предмета на поръчката изключ-
ва критерии и условия, свързани с общата 
корпоративна политика, които не могат да 
се считат за фактор, характеризиращ спе-
цифичния процес на производство или пре-
доставяне на закупеното строителство, 
доставки или услуги. Във връзка с това 
възлагащите органи следва да нямат право 
да изискват от оферентите да провеждат 
определена корпоративна политика на соци-
ална и екологична отговорност.

(98) Изключително важно е критериите 
за възлагане или условията за изпълнение 
на поръчката, отнасящи се до социалните 
аспекти на производствения процес, да са 
свързани със строителството, доставките 
или услугите, които ще бъдат предоставе-
ни в рамките на поръчката. В допълнение, 
те следва да се прилагат в съответствие 
с Директива 96/71/ЕО съгласно тълкуване-
то на Съда на Европейския съюз и не следва 
да се избират или прилагат по начин, който 
води до пряка или косвена дискриминация на 
икономически оператори от други държави 
членки или от трети държави, страни по 
СДП или по споразумения за свободна тър-
говия, по които Съюзът е страна. Следова-
телно изискванията, отнасящи се до основ-
ните условия на труд, уредени с Директива  
96/71/ЕО, като например минималните 
ставки на заплащане, следва да останат на 
нивото, определено в националното законо-
дателство или в колективни споразумения, 
прилагани в съответствие с правото на Съ-
юза в контекста на посочената директива.

Условията за изпълнение на поръчката 
може да са насочени и към прилагането на 
мерки за насърчаване на равенството меж-
ду жените и мъжете на работното място, 
увеличаване на участието на жените на па-
зара на труда и съвместяване на професио-
налния и личния живот, опазването на окол-
ната среда или хуманното отношение към 
животните, към спазването по същество 
на основните конвенции на Международна-
та организация на труда (МОТ) и към нае-
мането на по-голям от изисквания съгласно 
националното законодателство брой хора в 
неравностойно положение.

(99) Мерките, насочени към защитата 
на здравето на персонала, участващ в про-
изводствения процес, към насърчаването на 
социалната интеграция на хора в неравно-
стойно положение или членове на уязвими 
групи сред ангажираните с изпълнението на 
поръчката лица или към обучение за придоби-
ване на уменията, необходими за изпълнение-
то на въпросната поръчка, също могат да 
бъдат предмет на критериите за възлагане 
или на условията за изпълнение на поръчка-
та, при условие че са свързани със строи-
телството, доставките или услугите, които 
ще бъдат предоставени в рамките на поръч-
ката. Подобни критерии или условия могат 
например, наред с другото, да се отнасят 
до наемането на дългосрочно безработни 
или обучението на безработни или младе-
жи в хода на изпълнението на поръчката, 
която ще бъде възложена. В техническите 
спецификации възлагащите органи могат да 
предвидят социални изисквания, които пряко 
характеризират въпросния продукт или ус-
луга, като достъпност за хора с увреждания 
или предназначение за всички потребители.

(100) Обществени поръчки не следва да 
се възлагат на икономически оператори, кои-
то са участвали в престъпна организация 
или са били признати за виновни за корупция, 
измама във вреда на финансовите интере-
си на Съюза, терористични престъпления, 
изпиране на пари или финансиране на теро-
ристична дейност. Неплащането на данъ-
ци или социалноосигурителни вноски също 
следва да води до задължително изключване 
на равнището на Съюза. Държавите членки 
обаче следва да могат да предвиждат де-
рогация от това задължително изключване 
при изключителни обстоятелства, когато 
първостепенни съображения от общ инте-
рес правят възлагането на поръчката край-
но необходимо. Такъв например може да бъде 
случаят, когато спешно необходими ваксини 
или аварийно-спасително оборудване могат 
да бъдат закупени единствено от икономи-
чески оператор, за когото при други обстоя-
телства би се прилагало някое от задължи-
телните съображения за изключване.

(101) Възлагащите органи следва също 
така да имат възможността да изключват 
икономически оператори, които са се ока-
зали ненадеждни, например заради наруше-
ния на екологични или социални задължения, 
включително правилата за достъпност 
за хора с увреждания, или други форми на 
тежки професионални нарушения – напри-
мер нарушения на правилата за защита на 
конкуренцията или на правата върху инте-
лектуална собственост. Следва да се по-
ясни, че тежкото професионално нарушение 
може да постави под въпрос честността 
на икономическия оператор и по този начин 
да го направи неподходящ за възлагането на 
обществена поръчка, независимо от това 
дали икономическият оператор разполага с 
техническия и икономическия капацитет да 
изпълни поръчката.

Предвид факта, че възлагащият ор-
ган ще носи отговорност за последиците 
от евентуалното си погрешно решение, 
възлагащите органи следва също така да 
разполагат със свободата да преценят, че 
е налице тежко професионално нарушение, 
когато преди вземането на окончателно и 
обвързващо решение относно наличието на 
задължителни основания за изключване те 
могат да докажат с подходящи средства, 
че икономическият оператор е нарушил за-
дълженията си, включително задълженията 
си по отношение на плащане на данъци или 
социалноосигурителни вноски, освен ако в 
националното право не е предвидено друго. 
Те следва да могат също така да изключват 
кандидати или оференти, показали значител-
ни слабости при изпълнението на съществе-
ни изисквания в предходни поръчки, например 
неосъществени доставки или неизпълнение, 
значителни недостатъци на предоставения 
продукт или услуга, които ги правят неиз-
ползваеми по предназначение, или недопус-
тими действия, които пораждат сериозни 
съмнения относно надеждността на иконо-
мическия оператор. В националното право 
следва да се предвиди максимален срок на 
такова изключване.

При прилагането на факултативни ос-
нования за изключване възлагащите орга-
ни следва да обръщат особено внимание 
на принципа на пропорционалност. Само в 
изключителни случаи дребните нередности 
следва да водят до изключване на икономи-
чески оператор. Независимо от това повта-
рящите се незначителни нередности могат 
да породят съмнения относно надеждност-
та на даден икономически оператор, което 
може да обоснове неговото изключване.

(102) Следва обаче да се предвиди въз-
можност икономическите оператори да 
приемат мерки за съответствие, насочени 
към отстраняването на последиците от 
евентуални престъпления или нарушения и 
ефективното предотвратяване на бъдещи 
случаи на неправомерни прояви. Тези мерки 
могат да включват по-специално кадрови и 
организационни мерки като прекъсване на 
всякакви връзки с лица или организации, за-
месени в неправомерните прояви, подходящи 
мерки за кадрова реорганизация, внедряване 
на системи за отчетност и контрол, създа-
ване на структура за вътрешен одит, която 
да следи за съответствието, и приемане на 
вътрешни правила за търсене на отговор-
ност и обезщетяване. Когато такива мерки 
осигуряват достатъчно гаранции, въпросни-
ят икономически оператор не следва повече 
да бъде изключван само на тези основания. 
Икономическите оператори следва да раз-
полагат с възможността да поискат оценя-

(16) Директива 2009/33/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насър-
чаването на чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

(17) Регламент (ЕО) №106/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно 
програма на Общността за етикетиране на енер-
гийната ефективност на офис оборудване (ОВ L 39, 
13.2.2008 г., стр. 1).
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ване на мерките за съответствие, взети с 
оглед евентуално допускане до процедурата 
за възлагане на обществена поръчка. Дър-
жавите членки обаче следва да бъдат тези, 
които да определят конкретните процедур-
ни и материални условия, приложими в таки-
ва случаи. По-специално те следва да могат 
да решават дали да позволят на отделните 
възлагащи органи да направят необходими-
те оценки или да възложат тази задача на 
други органи на централно или местно рав-
нище.

(103) Оферти, които изглеждат необи-
чайно ниски по отношение на строител-
ството, доставките или услугите, може да 
се основават на технически, икономически 
или юридически неиздържани допускания 
или практики. Когато оферентът не може 
да даде задоволително обяснение, възлага-
щият орган следва да има правото да от-
хвърли офертата. Отхвърлянето следва да 
бъде задължително в случаите, когато въз-
лагащият орган е установил, че необичайно 
ниската цена или предложените разходи се 
дължат на неспазване на задължителното 
право на Съюза или на съвместимото с него 
национално право в областта на социално-
то, трудовото или екологичното право или 
на разпоредбите на международното тру-
дово право.

(104) Условията за изпълнение на поръч-
ката имат за цел да се определят конкрет-
ните изисквания, свързани с изпълнението 
на поръчката. За разлика от критериите за 
възлагане, които са основа за сравнителна 
оценка на качеството на офертите, услови-
ята за изпълнение на поръчката представля-
ват фиксирани обективни изисквания, които 
не оказват влияние върху оценката на офер-
тите. Условията за изпълнение на поръчка-
та следва да са съвместими с настоящата 
директива, при условие че не водят до пряка 
или непряка дискриминация и че са свързани 
с предмета на поръчката, който обхваща 
всички фактори, свързани със специфичния 
процес на производство, предоставяне или 
търговска реализация. Това включва усло-
вията, свързани с процеса на изпълнение на 
поръчката, но изключва изискванията, отна-
сящи се до общата корпоративна политика.

Условията за изпълнение на поръчката 
следва да бъдат посочени в обявлението за 
обществена поръчка, в обявлението за пред-
варителна информация, използвано като по-
кана за участие в състезателна процедура, 
или в документацията за обществената 
поръчка.

(105) Важно е спазването от подизпъл-
нителите на приложимите задължения в 
област та на екологичното, социалното и 
трудовото право, установени с правото на 
Съюза, националното право, колективните 
споразумения или с разпоредби на между-
народното екологично, социално и трудово 
право, които са изброени в настоящата 
директива, при условие че тези правила и 
тяхното прилагане са съобразени с правото 
на Съюза, да бъде гарантирано от компе-
тентните национални органи, като инспек-
циите по труда или агенциите за опазване 
на околната среда, посредством подходящи 
действия в рамките на техните отговорно-
сти и компетентност.

Необходимо е също така да се осигури 
известна прозрачност по веригата от по-
дизпълнители, тъй като това дава на въз-
лагащите органи информация за това кой 
присъства на строителните площадки, на 
които се извършва предназначено за тях 
строителство, или кои предприятия предос-
тавят услуги във или по сгради, инфраструк-
тура или зони, като кметства, общински 
училища, спортни съоръжения, пристанища 
или пътища, за които възлагащите органи 
отговарят или върху които упражняват пряк 
надзор. Следва да се поясни, че във всички 
случаи основният изпълнител има задълже-
нието да предостави необходимата инфор-
мация въз основа на специални клаузи, които 
всеки възлагащ орган трябва да включи във 
всички процедури за възлагане на обществе-
на поръчка, или въз основа на задълженията, 
които държавите членки налагат на основ-
ните изпълнители чрез общоприложими раз-
поредби.

Освен това следва да се поясни, че ус-
ловията за налагане на спазването на при-
ложимите задължения в областта на еко-
логичното, социалното и трудовото право, 
установени с правото на Съюза, национал-
ното право, колективните споразумения или 
с разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, които са избро-
ени в настоящата директива, при условие 
че тези правила и тяхното прилагане са 
съобразени с правото на Съюза, следва да 
се прилагат винаги когато националното 
право на държавата членка предвижда ме-
ханизъм за солидарна отговорност между 
подизпълнителите и основния изпълнител. 
В допълнение следва изрично да се посочи, 
че държавите членки следва да могат да 
предприемат допълнителни мерки, например 

като разширят обхвата на задълженията за 
прозрачност, улеснят преките плащания за 
подизпълнителите или улеснят или изискат 
от възлагащите органи да проверяват, че 
подизпълнителите не са в положение, при 
което би било обосновано изключването на 
икономически оператори. Когато тези мер-
ки се прилагат за подизпълнителите, следва 
да се осигури съгласуваност с разпоредби-
те, приложими по отношение на основните 
изпълнители, така че наличието на задъл-
жителни основания за изключване да бъде 
последвано от изискване основният изпъл-
нител да замени съответния подизпълнител. 
Когато проверката разкрие незадължителни 
основания за изключване, следва да се пояс-
ни, че възлагащите органи могат да изискат 
замяната. Следва обаче също така изрично 
да се поясни, че възлагащите органи могат 
да са задължени да изискат замяната на 
съответния подизпълнител, когато изключ-
ването на основните изпълнители би било 
задължително в такива случаи.

Следва също така изрично да се посочи, 
че в националното си право държавите член-
ки могат да предвиждат по-строги правила 
за отговорност или да предприемат допъл-
нителни мерки по отношение на преките 
плащания за подизпълнителите.

(106) Следва да се припомни, че при из-
числяването на сроковете по настоящата 
директива се прилага Регламент (ЕИО, Ев-
ратом) № 1182/71 на Съвета (18).

(107) Необходимо е да се пояснят усло-
вията, при които изменения на договора за 
поръчка по време на неговото изпълнение на-
лагат провеждането на нова процедура за 
възлагане на обществена поръчка, като се 
отчита съдебната практика на Съда на Ев-
ропейския съюз в тази област. Нова проце-
дура за възлагане на обществена поръчка се 
изисква в случай на съществени изменения 
в първоначалната поръчка, по-специално в 
обхвата и съдържанието на взаимните пра-
ва и задължения на страните, включително 
разпределението на правата върху инте-
лектуална собственост. Такива изменения 
указват на намерението на страните да 
предоговорят основни срокове или условия на 
тази поръчка. Такъв е по-специално случаят, 
когато изменените условия биха повлияли на 
резултата от процедурата, ако бяха включе-
ни в първоначалната процедура.

Изменения в договора за поръчка, които 
водят до минимална промяна на стойност-
та й в рамките на определена стойност, 
следва винаги да бъдат възможни, без да се 
налага провеждането на нова процедура за 
възлагане на обществена поръчка. За тази 
цел и за да се осигури правна сигурност, в 
настоящата директива следва да се предви-
дят минимални прагове, под които не е необ-
ходимо провеждането на нова процедура по 
възлагане на обществена поръчка. Над тези 
прагове изменения на договора за поръчка 
следва да са възможни, без да е необходимо 
да се провежда нова процедура за възлагане, 
доколкото те отговарят на съответните 
условия, предвидени в настоящата дирек-
тива.

(108) Възлагащите органи могат да са 
изправени пред ситуации, при които са не-
обходими допълнителни строителство, дос-
тавки или услуги; в такъв случай може да е 
обосновано изменението на първоначалния 
договор за поръчка без провеждането на 
нова процедура за възлагане на общест-
вена поръчка, по-специално когато допъл-
нителните доставки са предназначени да 
заменят частично или да допълнят същест-
вуващи услуги, доставки или съоръжения, ко-
гато смяната на доставчика би задължила 
възлагащия орган да придобие материали, 
строителство или услуги с различни тех-
нически спецификации, което би довело до 
несъвместимост или несъразмерни техни-
чески затруднения при експлоатацията и 
поддръжката.

(109) Възможно е възлагащите органи 
да бъдат изправени пред външни обстоя-
телства, които не са могли да предвидят, 
когато са възлагали поръчката, по-специ-
ално когато изпълнението й обхваща дълъг 
период от време. В тези случаи е необходима 
известна степен на гъвкавост за адаптира-
не на поръчката към тези обстоятелства 
без провеждането на нова процедура за въз-
лагане на обществена поръчка. Понятието 
за непредвидени обстоятелства се отна-
ся за обстоятелства, които не биха могли 
да бъдат предвидени въпреки достатъчно 
надлежната подготовка на първоначалното 
възлагане на поръчка от възлагащия орган 
при отчитане на наличните средства, ес-
теството и характеристиките на конкрет-
ния проект, добрите практики в съответна-
та област и необходимостта да се осигури 
подходящо съотношение между ресурсите, 
изразходвани за подготовката на възлага-
нето на поръчката, и нейната предвидена 
стойност. Това обаче не може да се прила-
га в случаите, когато изменението води до 
промяна в естеството на цялата поръчка 

– например при замяна на поръчаното стро-
ителство, доставки или услуги с нещо друго 
или чрез коренна промяна на вида на поръч-
ката, тъй като в такава ситуация може да 
се предположи хипотетично влияние върху 
резултата.

(110) В съответствие с принципите за 
равнопоставеност и прозрачност спечели-
лият оферент не следва да бъде заменян с 
друг икономически оператор, без поръчката 
да бъде отново достъпна за конкуренти, на-
пример когато поръчката е била прекратена 
поради недостатъци при изпълнението. Спе-
челилият оферент, изпълняващ поръчката, 
особено когато поръчката е възложена на 
повече от едно предприятие, следва да може 
обаче да претърпи определени структурни 
промени по време на изпълнението й, като 
например чисто вътрешни реорганизации, 
поглъщания, сливания и придобивания или не-
състоятелност. Такива структурни промени 
не следва автоматично да налагат провеж-
дането на нови процедури за възлагане на 
всички обществени поръчки, изпълнявани от 
този оферент.

(111) Възлагащите органи следва да 
имат възможност в отделните договори да 
предвиждат изменения на договора посред-
ством клаузи за преразглеждане или за оп-
ция, но тези клаузи не следва да им дават 
неограничена свобода. Във връзка с това с 
настоящата директива следва да се опре-
дели до каква степен могат да се предвиж-
дат изменения на първоначалния договор за 
обществена поръчка. Ето защо следва да 
се поясни, че достатъчно ясно формулира-
ните клаузи за преразглеждане или за опция 
могат например да предвиждат индексация 
на цените или да гарантират, че например 
комуникационното оборудване, което трябва 
да се достави в рамките на определен срок, 
продължава да е подходящо дори и при про-
мяна на протоколи за комуникация или други 
технологични промени. Освен това следва 
да е възможно в достатъчно ясни клаузи да 
се предвидят изменения на поръчката, които 
са станали необходими поради технически 
трудности, появили се при експлоатацията 
или поддръжката. Следва също да се при-
помни, че поръчките могат да включват 
например както обикновената поддръжка, 
така и извънредна намеса по поддръжката, 
която може да е необходима за осигуряване 
на непрекъснатостта на дадена общест-
вена услуга.

(112) Понякога възлагащите органи са 
изправени пред обстоятелства, които на-
лагат предсрочно прекратяване на догово-
ри за обществени поръчки с цел спазване на 
задълженията, съгласно правото на Съюза 
в областта на обществените поръчки. Във 
връзка с това държавите членки следва да 
гарантират, че възлагащите органи разпо-
лагат с възможност при условията, опреде-
лени в националното право, да прекратят 
договор за обществена поръчка по време на 
неговия срок за изпълнение, ако това се из-
исква съгласно правото на Съюза.

(113) Резултатите от работния до-
кумент на службите на Комисията от 27 
юни 2011 г., озаглавен „Доклад за оценка: 
въздействието и ефективността на зако-
нодателството в областта на обществе-
ните поръчки на ЕС“, показаха, че следва да 
се преразгледа изключването на определени 
услуги от пълното прилагане на Директива 
2008/18/ЕО. Вследствие на това пълното 
прилагане на настоящата директива след-
ва да се разшири по отношение на определен 
брой услуги.

(114) Поради своето естество опре-
делени категории услуги продължават да 
имат ограничено трансгранично измерение, 
а именно такива услуги, известни като услу-
ги за личността, каквито са някои социални, 
здравни и образователни услуги. Тези услуги 
се предоставят в особен контекст, който 
силно се различава в отделните държави 
членки поради различните културни тра-
диции. Поради тази причина по отношение 
на обществените поръчки за тези услуги 
следва да се установи специален режим с 
по-висок праг от приложимия за други услуги.

Услуги за личността със стойности под 
този праг обикновено няма да представля-
ват интерес за доставчиците от други 
държави членки, освен когато има конкрет-
ни признаци за противното, като например 
финансиране на трансгранични проекти от 
страна на Съюза.

Поръчките за услуги за личността над 
този праг следва да се подчиняват на из-
искванията за прозрачност, приложими за 
целия Съюз. Предвид значението на култур-
ния контекст и чувствителния характер 
на тези услуги държавите членки следва да 
разполагат с голяма свобода да организират 
избора на доставчиците на услуги по начина, 
който считат за най-подходящ. Правилата 
на настоящата директива отчитат тази 
безусловна необходимост, като налагат 
единствено спазването на основните прин-
ципи за прозрачност и равнопоставеност 

и гарантират възможността възлагащите 
органи да прилагат специални критерии за 
качество при избора на доставчици на услу-
ги, като например критериите, изложени в 
доброволната европейска рамка за качест-
вото на социалните услуги, публикувана от 
Комитета за социална закрила. При опреде-
лянето на процедурите, които да се използ-
ват за възлагането на поръчки за услуги за 
личността, държавите членки следва да взе-
мат предвид член 14 ДФЕС и Протокол № 26. 
Същевременно държавите членки следва да 
се стремят и към постигане на целите за 
опростяване и облекчаване на администра-
тивната тежест за възлагащите органи и 
икономическите оператори; следва да се по-
ясни, че това може да означава и прилагане 
на правилата относно поръчките за услуги, 
за които не се прилага специалният режим.

Държавите членки и публичните органи 
запазват свободата да предоставят тези 
услуги сами или да организират социалните 
услуги по начин, който не включва сключване 
на договори за обществена поръчка – напри-
мер само чрез финансиране на такива услуги 
или предоставяне на лицензи или разрешения 
на всички икономически оператори, които 
отговарят на условията, установени пред-
варително от възлагащия орган, без ограни-
чения или квоти, при условие че тази систе-
ма осигурява разгласяване на информацията 
в достатъчна степен и зачита принципите 
за прозрачност и недискриминация.

(115) По същия начин хотелиерските и 
ресторантьорските услуги обикновено се 
предлагат само от оператори, установе-
ни на конкретното място на доставка на 
тези услуги, и поради тази причина също 
имат ограничено трансгранично измерение. 
Ето защо те следва да бъдат включени в 
обхвата единствено на облекчения режим, 
при минимален праг от 750 000 EUR. Големи 
поръчки за хотелиерски и ресторантьорски 
услуги, надвишаващи този праг, могат да 
представляват интерес за различни ико-
номически оператори, като туристически 
агенции и други посредници, и в трансграни-
чен контекст.

(116) По подобен начин определени правни 
услуги се отнасят изключително до въпроси, 
свързани единствено с националното пра-
во, поради което обикновено се предлагат 
само от оператори, установени в съответ-
ната държава членка, и следователно също 
имат ограничено трансгранично измерение. 
Ето защо те следва да бъдат включени в 
обхвата единствено на облекчения режим, 
при минимален праг от 750 000 EUR. Големи-
те поръчки за правни услуги, надвишаващи 
този праг, могат да представляват интерес 
за различни икономически оператори, като 
например международни правни кантори, и в 
трансграничен контекст, по-специално кога-
то включват правни въпроси, произтичащи 
от или имащи за основа правото на Съюза 
или друго международно право или включва-
щи участието на повече от една държава.

(117) Опитът показва, че редица други 
услуги, като услуги по аварийно-спасител-
ни операции, противопожарно обслужване 
и обслужване на затвори обикновено пред-
ставляват известен трансграничен инте-
рес едва от момента, в който придобиват 
достатъчна критична маса поради относи-
телно високата си стойност. Доколкото не 
са изключени от обхвата на настоящата 
директива, те следва да бъдат включени 
в обхвата на облекчения режим. Доколкото 
предоставянето им действително се ос-
новава на поръчки, други категории услуги, 
като услугите, предоставяни от органите 
на централната власт, или предоставяне-
то на услуги на населението, обикновено има 
вероятност да представляват трансграни-
чен интерес над минималния праг от 750 000 
EUR, поради което за тях следва да се прила-
га единствено облекченият режим.

(118) За да се осигури непрекъснатост 
на обществените услуги, настоящата ди-
ректива следва да дава възможност учас-
тието в процедурите за възлагане на об-
ществена поръчка за определени здравни и 
социални услуги, както и услуги в сферата 
на културата, да може да бъде запазено за 
организации, основани на собствеността 
или на активното участие на служителите 
в управлението, както и за съществуващи 
организации, като кооперации, които да 
участват в доставката на тези услуги на 
крайните ползватели. Обхватът на тази 
разпоредба се ограничава само до определе-
ни здравни, социални и свързани с тях услуги, 
определени образователни и учебно-трени-
ровъчни услуги, библиотечни, архивни, музей-
ни и други услуги в сферата на културата, 
и услуги за домакинствата, и няма за цел 
да включва изключенията, предвидени от 
настоящата директива. Тези услуги следва 

(18) Регламент (ЕИО, Евратом) №1182/71 на Съ-
вета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, 
приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 
124, 8.6.1971 г., стр. 1).
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да попадат единствено в обхвата на облек-
чения режим.

(119) Целесъобразно е тези услуги да се 
обозначат чрез препратка към конкретните 
позиции в „Общия терминологичен речник, 
свързан с обществените поръчки (CPV)“, 
приет с Регламент (ЕО) №2195/2002 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета (19), кой-
то представлява йерархично структурирана 
номенклатура, разделена на раздели, групи, 
класове, категории и подкатегории. За да се 
избегне правната несигурност, следва да се 
поясни, че препратката към даден раздел не 
води до препратка по подразбиране към спа-
дащите към него подраздели. Подобна изчер-
пателна препратка следва да се установи 
изрично посредством посочване на всички 
съответни позиции, когато е целесъобразно 
– като поредица от кодове.

(120) Конкурсите за проект обичайно 
се използват главно в областта на тери-
ториалното и селищното устройство, ар-
хитектурата, инженеринговата дейност 
или обработката на данни. Следва обаче да 
се припомни, че тези гъвкави инструменти 
могат да се използват и за други цели, като 
получаване на планове за финансов инжене-
ринг, които биха оптимизирали подкрепата 
за МСП в контекста на съвместните ев-
ропейски ресурси за микро-, малки и средни 
предприятия (JEREMIE) или други програми 
на Съюза за подкрепа на МСП в дадена дър-
жава членка. В конкурса за проект, използван 
за получаване на планове за такъв финансов 
инженеринг, би могло също така да се посо-
чи, че последващите обществени поръчки за 
услуги за изпълнение на финансовия инжене-
ринг ще бъдат възложени на спечелилия или 
на един от спечелилите конкурса за проект 
посредством процедура на договаряне без 
обявление.

(121) Оценката сочи, че прилагането на 
правилата на Съюза в областта на общест-
вените поръчки все още може да се подобри 
в значителна степен. С оглед на по-ефек-
тивното и последователно прилагане на 
правилата е от съществено значение да се 
придобие добра обща представа за възмож-
ните структурни проблеми и общите модели 
на националните политики за възлагане на 
поръчки, за да се търсят целеви решения на 
евентуалните проблеми. Тази обща пред-
става следва да се придобие чрез подходящ 
мониторинг, резултатите от който следва 
да се публикуват редовно, за да се осигури 
възможност за информиран дебат относно 
възможното усъвършенстване на правила-
та и практиките в сферата на обществе-
ните поръчки. Придобиване на добра обща 
представа може също така да позволи да се 
придобият познания относно прилагането 
на правилата за възлагане на обществени 
поръчки във връзка с изпълнението на про-
екти, които са съфинансирани от Съюза. 
Държавите членки следва да продължат да 
разполагат със свобода при вземането на 
решения за това как и от кого следва да се 
осъществява този мониторинг на практика; 
същевременно те следва да продължат да 
разполагат със свобода и при вземането на 
решения за това дали мониторингът да се 
основава на последващ контрол въз основа 
на извадки или на систематичен предвари-
телен контрол над процедурите за възлагане 
на обществена поръчка, обхванати от на-
стоящата директива. Следва да същест-
вува възможност евентуалните проблеми 
да бъдат отнасяни на вниманието на компе-
тентните органи; това не следва задължи-
телно да изисква осъществилите монито-
ринга да бъдат конституирани като страна 
пред съд или юрисдикция.

По-ефективните насоки, информация и 
подкрепа за възлагащите органи и икономи-
ческите оператори също биха могли в голя-
ма степен да допринесат за повишаването 
на ефективността на обществените по-
ръчки чрез постигане на по-добро познава-
не, по-голяма правна сигурност и по-голяма 
професионална насоченост при практиките 
за възлагане на обществени поръчки. Тези 
насоки следва да се предоставят на възла-
гащите органи и икономическите операто-
ри при възникване на необходимост да се 
усъвършенства правилното прилагане на 
правилата. Насоките, които следва да се 
предоставят, могат да включват всички 
свързани с обществените поръчки въпроси 
като планиране на придобиването, процеду-
ри, избор на техники и инструменти и добри 
практики при провеждането на процедурите. 
По отношение на юридическите въпроси на-
соките не следва задължително да включват 
пълен правен анализ на съответния въпрос; 
те могат да се ограничават до общо пред-
ставяне на елементите, които следва да се 
вземат под внимание при последващ подро-
бен анализ на въпросите, например като се 
посочи съдебната практика, която би могла 
да е от значение, или се дадат примери за 
документи или други източници, в които се 
разглежда конкретният въпрос.

(122) Директива 89/665/ЕИО предвиж-

да някои производства по обжалване да 
бъдат достъпни поне за всяко лице, кое-
то има или е имало интерес от спечел-
ването на конкретна поръчка и което е 
понесло или би могло да понесе вреди от 
твърдяно нарушение на правото на Съюза 
в сферата на обществените поръчки или 
на националните правила, транспонира-
щи това право. Настоящата директива 
не следва да засяга тези производства 
по обжалване. Въпреки това гражданите, 
заинтересованите страни, независимо 
дали са организирани или не, и други лица 
или органи, които нямат достъп до про-
изводствата по обжалване по Директи-
ва 89/665/ЕИО, като данъкоплатци имат 
обаче законен интерес от провеждането 
на надеждни процедури за възлагане на об-
ществена поръчка. Поради тази причина те 
следва да имат възможност да сигнализи-
рат на компетентен орган или структу-
ра евентуални нарушения на настоящата 
директива по начин, различен от систе-
мата за обжалване съгласно Директива  
89/655/ЕИО, и без това задължително да 
включва явяването им като страна пред 
съд или юрисдикция. За да се избегне дуб-
лирането на действащи органи или струк-
тури, държавите членки следва да могат 
да предвидят достъп до общите органи или 
структури за мониторинг, секторните над-
зорни органи, общинските надзорни органи, 
органите за защита на конкуренцията, ом-
будсмана или националните одитни органи.

(123) За да се реализира напълно потен-
циалът на обществените поръчки за по-
стигане на целите на стратегията „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и приоб-
щаващ растеж поръчките в областта на 
околната среда, социалната сфера и ино-
вациите, също трябва да изпълнят своята 
функция. Във връзка с това е важно да се 
добие представа за развитието в сферата 
на стратегическите обществени поръчки, 
за да се изгради информирано мнение за 
общите тенденции на най-общо равнище в 
тази област. В този контекст могат да се 
използват и всички вече изготвени подходя-
щи доклади.

(124) Предвид потенциала на МСП за 
създаване на работни места, растеж и ино-
вации е важно да се насърчи участието на 
МСП в процедурите за възлагане на общест-
вена поръчка чрез подходящи разпоредби в 
настоящата директива, както и чрез иници-
ативи на национално равнище. Новите раз-
поредби, предвидени в настоящата директи-
ва, следва да допринесат за подобряване на 
нивото на успех, което се разбира като дял 
на МСП в общата стойност на възложените 
поръчки. Не е целесъобразно да се налагат 
задължителни нива на успех, но при все това 
националните инициативи за повишаване на 
участието на МСП следва, предвид значе-
нието им, да подлежат на внимателен мо-
ниторинг.

(125) Вече са установени редица про-
цедури и работни методи по отношение 
на комуникацията и контактите на Коми-
сията с държавите членки, като например 
по отношение на комуникацията и конта-
ктите, свързани с процедурите по членове 
258 и 260 ДФЕС, мрежата за решаване на 
проблеми в рамките на вътрешния пазар 
(SOLVIT) и EU Pilot, които не се изменят от 
настоящата директива. Въпреки това те 
следва да се допълнят, като във всяка дър-
жава членка се установи звено за контакт 
за сътрудничество с Комисията, което да 
функционира като единствен входящ пункт 
по въпроси, отнасящи се до обществените 
поръчки, в съответната държава членка. 
Тази функция може да бъде изпълнявана от 
лица или структури, които вече поддържат 
редовни контакти с Комисията по въпроси, 
свързани с обществените поръчки, като 
национални звена за контакт, членове на 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, членове на мрежата за обществе-
ни поръчки или националните координацион-
ни структури.

(126) Възможността за проследяване и 
прозрачността при вземането на решения 
в рамките на процедурите за възлагане на 
обществена поръчка са изключително важни 
за осигуряването на надеждни процедури, 
включително за ефективната борба срещу 
корупцията и измамите. Поради това възла-
гащите органи следва да съхраняват копия 
на сключените договори с висока стойност, 
за да могат да предоставят достъп до тези 
документи на заинтересованите страни в 
съответствие с приложимите правила от-
носно достъпа до документи. Освен това 
съществените елементи и решения в отдел-
ните процедури за възлагане на обществе-
на поръчка следва да бъдат документирани 
в доклада за поръчката. За да се избегне 
налагането на административна тежест, 
когато това е възможно, следва да е допус-
тимо докладът за поръчката да се позовава 
на информация, която вече е била включена в 
съответното обявление за възложена поръч-

ка. Електронните системи за публикуване на 
обявленията, които се управляват от Коми-
сията, също следва да се усъвършенстват, 
за да се улесни едновременно въвеждането 
на данни, като при това се облекчи извлича-
нето на общите доклади и обменът на данни 
между системите.

(127) С оглед опростяване на админи-
стративните процедури и намаляване на 
тежестта за държавите членки Комисията 
следва периодично да проверява дали ка-
чеството и изчерпателността на информа-
цията в обявленията, публикувани във връз-
ка с процедури за възлагане на обществена 
поръчка, са достатъчни, за да й позволят да 
извлече статистическите данни, които в 
противен случай трябва да се предадат от 
държавите членки.

(128) За обмена на информация, необ-
ходим за провеждането на процедури за 
възлагане на обществена поръчка в транс-
граничен контекст, е нужно ефективно 
административно сътрудничество, по-
специално по отношение на проверката на 
основанията за изключване и критериите 
за подбор, прилагането на стандартите 
за качество и на екологичните стандарти 
и на списъците на одобрените икономиче-
ски оператори. Обменът на информация се 
урежда от националното право относно по-
верителността. Следователно настоящата 
директива не налага на държавите членки 
задължение да обменят информация, която 
надхвърля информацията, до която могат 
да имат достъп националните възлагащи 
органи. Информационната система за въ-
трешния пазар, създадена с Регламент (ЕС) 
№1024/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета (20), може да се окаже полезно елек-
тронно средство за улесняване и засилване 
на административното сътрудничество 
чрез управление на обмена на информация 
въз основа на опростени и уеднаквени проце-
дури, които преодоляват езиковите бариери. 
Следователно възможно най-бързо следва да 
бъде поставено началото на пилотен про-
ект, който да провери дали е целесъобразно 
Информационната система за вътрешния 
пазар да се разшири, така че да се включи 
обменът на информация по настоящата ди-
ректива.

(129) С цел адаптиране към бързите 
технически, икономически и регулаторни 
промени, на Комисията следва да бъде де-
легирано правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 ДФЕС във връзка 
с определени несъществени елементи от 
настоящата директива. Поради необходи-
мостта от спазване на международните 
споразумения на Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да изменя тех-
ническите процедури за методи за изчисля-
ване на праговете, както и периодично да 
преразглежда самите прагове и да адапти-
ра приложение X; списъците с органите на 
централната власт подлежат на изменения 
поради административни промени на нацио-
нално равнище. Те се съобщават на Коми-
сията, на която следва да се предостави 
правомощието да адаптира приложение I; 
препратките към номенклатурата по CPV, 
могат да претърпят нормативни изменения 
на равнището на Съюза и е необходимо тези 
изменения да се отразят в текста на на-
стоящата директива; техническите данни 
и характеристики на устройствата за елек-
тронно получаване следва да са съобразени 
с развитието на технологиите; необходимо 
е също така на Комисията да се предоста-
ви правомощие да изготвя задължителни 
технически стандарти за електронна кому-
никация, за да се гарантира оперативната 
съвместимост на техническите формати, 
процеси и съобщения в процедурите за въз-
лагане на обществена поръчка, провеждани 
чрез използване на електронни средства за 
комуникация, като се отчита развитието на 
технологиите; списъкът на правните акто-
ве на Съюза, установяващи общи методики 
за изчисляване на разходите за целия жиз-
нен цикъл, следва да се съгласува своевре-
менно, за да се отразят приетите мерки по 
сектори. С цел удовлетворяването на тези 
потребности на Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да поддържа в 
актуално състояние списъка с правните ак-
тове, включително методиките за оценка на 
разходите за целия жизнен цикъл. От особе-
на важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и изготвянето 
на делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и своевременно-
то предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския парламент и 
на Съвета.

(130) При прилагането на настоящата 
директива Комисията следва да се консул-
тира със съответните експертни групи в 
областта на електронното възлагане на 
поръчки, като осигури балансиран състав 
на основните групи заинтересовани страни.

(131) За да се гарантират еднакви усло-
вия за изпълнение на настоящата директи-
ва, на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия за изготвянето 
на стандартните образци за публикуване 
на обявления и за лични декларации. Тези 
правомощия следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) №182/2011 
на Европейския парламент и на Съвета (21).

(132) Процедурата по консултиране след-
ва да бъде използвана за приемане на акто-
ве за изпълнение относно стандартните 
образци за публикуване на обявления, които 
нямат никакво въздействие както от финан-
сова гледна точка, така и върху естество-
то и обхвата на задълженията, произтича-
щи от настоящата директива. Напротив, 
тези актове са от чисто административно 
естество и служат за улесняване на прила-
гането на правилата, установени в насто-
ящата директива.

(133) Процедурата по разглеждане следва 
да бъде използвана за приемането на стан-
дартните образци на лични декларации, 
предвид въздействието на тези деклара-
ции върху обществените поръчки и поради 
факта,че те са от основно значение за оп-
ростяването на изискванията за документи 
в процедурите за възлагане на обществена 
поръчка.

(134) Комисията следва да направи пре-
глед на последиците за вътрешния пазар, 
произтичащи от прилагането на праговете, 
и да докладва за това на Европейския парла-
мент и на Съвета. При това тя следва да 
отчита фактори като равнището на тран-
сграничните поръчки, участието на МСП, 
разходите по сделките и съотношението 
между разходи и ползи.

В съответствие с член XXII, параграф 
7 СДП по него се провеждат допълнителни 
преговори три години след влизането му в 
сила и периодично след това. В този кон-
текст следва да се разгледа и целесъобраз-
ността на установените прагове предвид 
въздействието на инфлацията през дълъг 
период, през който не се променят прагове-
те в СДП; ако в резултат на това се нало-
жи нивото на праговете да бъде променено, 
Комисията следва, когато е целесъобразно, 
да приеме предложение за правен акт за из-
менение на праговете, установени в насто-
ящата директива.

(135) Предвид текущите обсъждания на 
хоризонталните разпоредби, уреждащи от-
ношенията с трети държави във връзка с 
възлагането на обществени поръчки, Коми-
сията следва да следи отблизо световните 
търговски условия и да направи оценка на 
конкурентната позиция на Съюза.

(136) Доколкото целта на настоящата 
директива, а именно координирането на 
законовите, подзаконовите и администра-
тивните разпоредби на държавите членки, 
приложими към определени процедури за въз-
лагане на обществена поръчка, не може да 
бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, а поради нейния обхват 
и последиците от нея може да бъде по-до-
бре постигната на равнището на Съюза,  
Съюзът може да приеме мерки в съответ-
ствие с принципа на субсидиарност, уреден 
в член 5 от Договора за Европейския съюз. 
В съответствие с принципа на пропорцио-
налност, уреден в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

(137) Директива 2004/18/ЕО следва да 
бъде отменена.

(138) В съответствие със Съвместна-
та политическа декларация на държавите 
членки и Комисията от 28 септември 2011 г. 
относно обяснителните документи държа-
вите членки са поели ангажимент в обосно-
вани случаи да прилагат към съобщението 
за своите мерки за транспониране един или 
повече документи, обясняващи връзката 
между елементите на дадена директива и 
съответстващите им части от национал-
ните инструменти за транспониране. По 
отношение на настоящата директива за-
конодателят смята, че предоставянето на 
тези документи е обосновано,

(19) Регламент (ЕО) №2195/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. от-
носно Общия терминологичен речник, свързан с об-
ществените поръчки (CPV) (ОВ L 340, 16.12.2002 г., 
стр. 1).

(20) Регламент (ЕС) №1024/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. от-
носно административно сътрудничество посред-
ством Информационната система за вътрешния 
пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Коми-
сията (Регламент за ИСВП) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., 
стр. 1).

(21) Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и принципи от-
носно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълни-
телните правомощия от страна на Комисията (ОВ 
L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I: ОБХВАТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ 
ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I: Обхват и определения
РАЗДЕЛ 1: ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 1: Предмет и обхват
Член 2: Определения
Член 3: Смесени обществени поръчки
РАЗДЕЛ 2: ПРАГОВЕ
Член 4: Прагови стойности
Член 5: Методи за изчисляване на про-

гнозната стойност на обществените по-
ръчки

Член 6: Преглед на праговете и на списъ-
ка на органите на централната власт

РАЗДЕЛ 3: ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Член 7: Поръчки в секторите на водо-

снабдяването, енергетиката, транспорта 
и пощенските услуги

Член 8: Специални изключения в облас-
тта на електронните съобщения

Член 9: Обществени поръчки и конкурси 
за проект, възлагани или организирани съ-
гласно международни правила

Член 10: Специални изключения за поръч-
ки за услуги

Член 11: Поръчки за услуги, възлагани въз 
основа на изключително право

Член 12: Отношения между субекти в 
публичния сектор

РАЗДЕЛ 4: СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ
Подраздел 1: Субсидиране на поръчки и 

услуги за научноизследователска и развойна 
дейност

Член 13: Поръчки, субсидирани от възла-
гащите органи

Член 14: Услуги за научноизследователска 
и развойна дейност

Подраздел 2: Обществени поръчки, 
включващи аспекти, свързани с отбраната 
и сигурността

Член 15: Отбрана и сигурност
Член 16: Смесени обществени поръчки, 

включващи аспекти, свързани с отбраната 
и сигурността

Член 17: Обществени поръчки и конкурси 
за проекти, включващи аспекти от облас-
тта на отбраната и сигурността, които са 
възложени или организирани съгласно между-
народни правила

ГЛАВА II: Общи правила
Член 18: Принципи на обществените по-

ръчки
Член 19: Икономически оператори
Член 20: Запазени поръчки
Член 21: Поверителност
Член 22: Правила за предаване на инфор-

мация
Член 23: Номенклатури
Член 24: Конфликти на интереси
ДЯЛ II: ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПО-

РЪЧКИ
ГЛАВА I: Процедури
Член 25: Условия, свързани със СДП и дру-

ги международни споразумения
Член 26: Избор на процедури
Член 27: Открита процедура
Член 28: Ограничена процедура
Член 29: Състезателна процедура с до-

говаряне
Член 30: Състезателен диалог
Член 31: Партньорство за иновации
Член 32: Използване на процедурата на 

договаряне без предварително обявяване
ГЛАВА II: Техники и инструменти за елек-

тронни и комбинирани обществени поръчки
Член 33: Рамкови споразумения
Член 34: Динамични системи за покупки
Член 35: Електронни търгове
Член 36: Електронни каталози
Член 37: Централизирани дейности по 

закупуване и централни органи за покупки
Член 38: Единични съвместни общест-

вени поръчки
Член 39: Поръчки с участието на възла-

гащи органи от различни държави членки
ГЛАВА III: Провеждане на процедурата
РАЗДЕЛ 1: ПОДГОТОВКА
Член 40: Предварителни пазарни консул-

тации
Член 41: Предварително участие на кан-

дидати или оференти
Член 42: Технически спецификации
Член 43: Маркировки
Член 44: Протоколи от изпитване, сер-

тифициране и други доказателства
Член 45: Варианти
Член 46: Разделяне на поръчките на обо-

собени позиции
Член 47: Определяне на срокове
РАЗДЕЛ 2: ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОЗРАЧ-

НОСТ
Член 48: Обявления за предварителна 

информация
Член 49: Обявления за поръчки
Член 50: Обявления за възложени поръчки
Член 51: Форма и начин на публикуване на 

обявленията
Член 52: Публикуване на национално рав-

нище
Член 53: Достъп до документацията за 

обществената поръчка по електронен път

Член 54: Покани до кандидатите
Член 55: Информиране на кандидатите 

и оферентите
РАЗДЕЛ 3: ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ И ВЪЗ-

ЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ
Член 56: Общи принципи
Подраздел 1: Критерии за качествен под-

бор
Член 57: Основания за изключване
Член 58: Критерии за подбор
Член 59: Единен европейски документ за 

обществени поръчки
Член 60: Доказателства
Член 61: Онлайн хранилище за сертифи-

кати (e-Certis)
Член 62: Стандарти за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично уп-
равление

Член 63: Използване на капацитета на 
други субекти

Член 64: Официални списъци на одобре-
ните икономически оператори и сертифици-
ране от органи, учредени в съответствие с 
публичното или частното право

Подраздел 2: Намаляване на броя на кан-
дидатите, офертите и решенията

Член 65: Намаляване на броя на квалифи-
цираните кандидати, които да бъдат пока-
нени за участие

Член 66: Намаляване на броя на оферти-
те и решенията

Подраздел 3: Възлагане на поръчките
Член 67: Критерии за възлагане на по-

ръчките
Член 68: Оценка на разходите за целия 

жизнен цикъл
Член 69: Необичайно ниски оферти
ГЛАВА IV: Изпълнение на поръчките
Член 70: Условия за изпълнение на поръч-

ките
Член 71: Подизпълнители
Член 72: Изменение на договорите за по-

ръчка през техния срок на изпълнение
Член 73: Прекратяване на договорите за 

поръчка
ДЯЛ III: СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ ЗА ВЪЗЛА-

ГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ГЛАВА I: Социални и други специфични 

услуги
Член 74: Възлагане на поръчки за социал-

ни и други специфични услуги
Член 75: Публикуване на обявления
Член 76: Принципи на възлагане на поръч-

ките
Член 77: Запазени поръчки за определени 

услуги
ГЛАВА II: Правила за провеждане на кон-

курси за проект
Член 78: Обхват
Член 79: Обявления
Член 80: Правила за организиране на кон-

курси за проект и избор на участниците
Член 81: Състав на журито
Член 82: Решения на журито
ДЯЛ IV: УПРАВЛЕНИЕ
Член 83: Привеждане в изпълнение
Член 84: Индивидуални доклади за проце-

дури за възлагане на обществена поръчка
Член 85: Национални доклади и статис-

тическа информация
Член 86: Административно сътрудни-

чество
ДЯЛ V: ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ, ИЗ-

ПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 87: Упражняване на делегирането
Член 88: Процедура по спешност
Член 89: Процедура на комитет
Член 90: Транспониране и преходни раз-

поредби
Член 91: Отмяна
Член 92: Преглед
Член 93: Влизане в сила
Член 94: Адресати

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ОРГАНИ НА ЦЕНТРАЛНА-

ТА ВЛАСТ
ПРИЛОЖЕНИЕ II:СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИ-

ТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ТОЧКА 
6, БУКВА А)

ПРИЛОЖЕНИЕ III: СПИСЪК НА СТОКИТЕ 
ПО ЧЛЕН 4, БУКВА Б) ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧ-
КИТЕ, ВЪЗЛАГАНИ ОТ ВЪЗЛАГАЩИ ОРГАНИ В 
ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ИЗИСКВАНИЯ ОТНОС-
НО ИНСТРУМЕНТИТЕ И УСТРОЙСТВАТА ЗА 
ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ЗА-
ЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ 
ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ V: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИ-
ЯТА

Част А: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВА-
РИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ПРОФИЛ НА КУ-
ПУВАЧ

Част Б: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (съгласно 
член 48)

Част В: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 

ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ПО-
РЪЧКИ (съгласно член 49)

Част Г: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ (съгласно член 50)

Част Д: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ (съгласно член 79, 
параграф 1)

Част Е: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРС (съгласно член 79, 
параграф 2)

Част Ж: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ПРЕЗ СРОКА МУ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
(съгласно член 72, параграф 1)

Част З: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ОБ-
ЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУ-
ГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ (съгласно член 75, 
параграф 1)

Част И: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИ-
АЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ (съ-
гласно член 75, параграф 1)

Част Й: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА ОБ-
ЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СОЦИАЛНИ И ДРУ-
ГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ (съгласно член 75, 
параграф 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКУМЕН-
ТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПРИ 
ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ (ЧЛЕН 35, ПАРАГРАФ 
4)

ПРИЛОЖЕНИЕ VII: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯ-
КОИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПУБЛИКУВАНЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ IX: СЪДЪРЖАНИЕ НА ПО-
КАНИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЗА 
УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ ИЛИ ЗА ПОТВЪРЖДАВА-
НЕ НА ИНТЕРЕС, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 54

ПРИЛОЖЕНИЕ X: СПИСЪК НА КОНВЕНЦИ-
ИТЕ В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ И В ОБЛАСТТА 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 18, 
ПАРАГРАФ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ XI: РЕГИСТРИ
ПРИЛОЖЕНИЕ XII: ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII: СПИСЪК НА ПРАВНИ 

АКТОВЕ НА СЪЮЗА ПО ЧЛЕН 68, ПАРАГРАФ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV: УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ 

В ЧЛЕН 74
ПРИЛОЖЕНИЕ XV: ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТ-

СТВИЕТО
ДЯЛ I: ОБХВАТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ 

ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I. Обхват и определения

Раздел 1. Предмет и определения

Член 1. Предмет и обхват
1. Настоящата директива установява 

правила за процедурите за обществени по-
ръчки, провеждани от възлагащи органи, във 
връзка с договорите за обществени поръч-
ки и конкурсите за проект, чиято прогнозна 
стойност не е под праговете, предвидени 
в член 4.

2. По смисъла на настоящата директи-
ва „обществена поръчка“ е придобиването 
от страна на един или няколко възлагащи 
органа посредством договор за обществе-
на поръчка на строителство, доставки или 
услуги от икономически оператори, избрани 
от тях, без значение дали строителството, 
доставките или услугите са предназначени 
за обществени цели.

3. Настоящата директива се прилага 
при спазване на условията по член 346 ДФЕС.

4. Настоящата директива не засяга пра-
вото на държавите членки да определят, в 
съответствие с правото на Съюза, кои ус-
луги считат за услуги от общ икономически 
интерес, как следва да се организират и 
финансират такива услуги при спазване на 
правилата за държавната помощ и на какви 
специални задължения следва да се подчиня-
ват. Освен това настоящата директива не 
засяга решенията на публичните органи от-
носно това дали, как и до каква степен жела-
ят да изпълняват сами публичните функции 
съгласно член 14 ДФЕС и Протокол №26.

5. Настоящата директива не засяга на-
чина, по който държавите членки организи-
рат своите системи за социална сигурност.

6. Споразумения, решения или други прав-
ни инструменти, които уреждат прехвър-
лянето на правомощия и отговорности за 
изпълнението на обществени задачи между 
възлагащите органи или сдруженията от 
възлагащи органи и не предвиждат възна-
граждение за изпълнението на договорено-
то, се считат за въпрос на вътрешна ор-
ганизация на съответната държава членка 
и като такива не са засегнати по никакъв 
начин от настоящата директива.

Член 2. Определения
1. За целите на настоящата директива 

се прилагат следните определения:
1) „възлагащи органи“ означава държав-

ните, регионалните или местните органи, 
публичноправните организации или сдруже-
ния от един или няколко държавни, регионал-
ни или местни органа или от една или някол-
ко публичноправни организации;

2) „органи на централната власт“ озна-
чава възлагащите органи, изброени в прило-
жение I, и доколкото на национално ниво са 
направени поправки или изменения – замес-
тилите ги органи;

3) „нецентрални възлагащи органи“ озна-
чава всички възлагащи органи, които не са 
органи на централната власт;

4) „публичноправни организации“ означа-
ва организации, които имат всички изброени 
по-долу характеристики:

а) създадени са с конкретната цел да 
задоволяват нужди от общ интерес, които 
нямат промишлен или търговски характер;

б) имат правосубектност; както и
в) финансират се в по-голямата си част 

от държавни, регионални или местни органи 
или от други публичноправни организации; 
или са обект на управленски контрол от 
страна на тези органи; или имат админи-
стративен, управителен или надзорен орган, 
повечето от половината от членовете на 
който са назначени от държавните, регио-
налните или местните органи или от други 
публичноправни организации;

5) „договори за обществени поръчки“ 
означава писмени договори с определен па-
ричен интерес, сключени между един или 
повече икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи, с предмет строи-
телство, доставки на стоки или предоста-
вяне на услуги;

6) „обществени поръчки за строител-
ство“ означава договори, които имат за 
предмет някое от посочените по-долу:

а) изпълнение или проектиране и изпъл-
нение на строителство, свързано с една от 
дейностите по смисъла на приложение II;

б) изпълнение или проектиране и изпъл-
нение на строеж;

в) изпълнение, независимо с какви сред-
ства, на строеж, отговарящ на изисквания-
та на възлагащия орган, който има решава-
що влияние върху вида или проектирането 
на строежа;

7) „строеж“ означава резултатът от 
строителни работи или дейности, свърза-
ни с гражданското строителство, който е 
достатъчен сам по себе си да изпълнява ико-
номическа или техническа функция;

8) „обществени поръчки за доставки“ 
означава договори, чийто предмет е покуп-
ка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или 
без правото на закупуване на продуктите. 
Поръчките за доставки може да включват 
като допълнителен предмет дейности по 
проучване на терена и инсталиране;

9) „обществени поръчки за услуги“ озна-
чава договори, чийто предмет е предоста-
вянето на услуги, различни от посочените 
в точка 6;

10) „икономически оператор“ означава 
всяко физическо или юридическо лице или пуб-
лично образувание, или група от такива лица 
и/или образувания, включително временно 
сдружение от предприятия, които предла-
гат на пазара изпълнение на строителство 
и/или строеж, доставка на продукти или пре-
доставяне на услуги;

11) „оферент“ означава икономически 
оператор, който е представил оферта;

12) „кандидат“ означава икономически 
оператор, който е поискал да получи покана 
или е поканен за участие в ограничена про-
цедура, в състезателна процедура с догова-
ряне, в процедура на договаряне без предва-
рително обявление, в състезателен диалог 
или партньорство за иновации;

13) „документация за обществената 
поръчка“ означава всеки документ, пред-
ставен от възлагащия орган, или такъв, на 
който той се позовава, с цел описание или 
определяне на елементите на обществена-
та поръчка или процедурата, включително 
обявлението за поръчката, обявлението за 
предварителна информация, когато то се 
използва като покана за участие в състеза-
телна процедура, техническите специфика-
ции, описателният документ, предлаганите 
договорни условия, формати за представя-
нето на документи от кандидатите и офе-
рентите, информация за общоприложими 
задължения и всякакви други допълнителни 
документи;

14) „централизирани дейности по закупу-
ване“ означава дейности, които се осъщест-
вяват постоянно в една от следните форми:

а) придобиване на доставки и/или услуги, 
предназначени за възлагащи органи;

б) възлагане на обществени поръчки или 
сключване на рамкови споразумения за стро-
ителство, доставки или услуги, предназначе-
ни за възлагащи органи;

15) „подпомагащи дейности по закупува-
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не“ означава дейности, подпомагащи закупу-
ването, по-специално следните форми:

а) техническа инфраструктура, даваща 
възможност на възлагащите органи да въз-
лагат обществени поръчки или да сключват 
рамкови споразумения за строителство, 
доставки или услуги;

б) консултации по провеждането или раз-
работването на процедурите за възлагане 
на обществена поръчка;

в) подготовка и ръководство на процеду-
рите за възлагане на обществена поръчка 
от името и за сметка на въпросния възла-
гащ орган;

16) „централен орган за покупки“ означа-
ва възлагащ орган, осъществяващ центра-
лизирани дейности по закупуване и евенту-
ално подпомагащи дейности по закупуване;

17) „доставчик на услуги в областта на 
обществените поръчки“ означава публичен 
или частен орган, предлагащ на пазара под-
помагащи дейности по закупуване;

18) „писмен“ или „в писмена форма“ озна-
чава всеки израз, състоящ се от думи или ци-
фри, който може да бъде прочетен, възпроиз-
веден и впоследствие съобщен, включително 
информация, която се предава и съхранява с 
електронни средства;

19) „електронни средства“ означава елек-
тронно оборудване за обработка (включи-
телно цифрово компресиране) и съхраняване 
на данни, които се предават, съобщават и 
получават по кабел, чрез радиовълни, по оп-
тичен път или чрез други електромагнитни 
средства;

20) „жизнен цикъл“ означава всички по-
следователни и/или взаимосвързани стадии, 
включително провеждането на научноиз-
следователски и развойни дейности, про-
изводство, търговска дейност и условия 
за извършването й, превоз, употреба и под-
дръжка, през целия период на съществуване 
на продукта или строежа или на предоста-
вяне на услугата – от придобиването на су-
ровината или генерирането на ресурсите до 
обезвреждането, разчистването и края на 
експлоатацията или употребата;

21) „конкурси за проект“ означава проце-
дури, които дават възможност на възлагащ 
орган да придобива, основно в областите 
на градското и селищното устройство, ар-
хитектурата, инженеринговата дейност 
или обработката на данни, план или проект, 
избран от жури, въз основа на проведен кон-
курс със или без присъждане на награди;

22) „иновация“ означава прилагането на 
нов или значително подобрен продукт, услуга 
или процес, включително, но не само, произ-
водствени или строителни процеси, на нов 
маркетингов подход или на нов метод на ор-
ганизация на стопанските дейности, работ-
ното място или външните отношения, наред 
с другото с цел да се спомогне за преодоля-
ването на обществените предизвикател-
ства или за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

23) „маркировка“ означава всеки доку-
мент, сертификат или свидетелство, които 
потвърждават, че строителството, проду-
ктите, услугите, процесите или процедури-
те отговарят на определени изисквания;

24) „изисквания за маркиране“ означава 
изискванията, на които трябва да отгова-
рят строителството, продуктите, услуги-
те, процесите или процедурите, за да полу-
чат съответната маркировка.

2. За целите на настоящия член „регио-
нални органи“ включват органите, изброени 
в неизчерпателен списък в класификациите 
NUTS 1 и 2 по Регламент (ЕО) №1059/2003 
на Европейския парламент и на Съвета (22), 
а „местни органи“ включват всички органи 
на административните единици, попадащи 
в NUTS 3, и по-малките административни 
единици по Регламент (ЕО) №1059/2003.

Член 3. Смесени обществени поръчки
1. Параграф 2 се прилага за договорите 

за смесени поръчки, които имат за предмет 
различни видове обществени поръчки, всич-
ки от които са обхванати от настоящата 
директива.

Параграфи 3–5 се прилагат за договори 
за смесени поръчки, които имат за предмет 
обществени поръчки, обхванати от насто-
ящата директива, и обществени поръчки, 
обхванати от други правни режими.

2. Договори с предмет два или повече 
вида обществени поръчки (строителство, 
услуги или доставки) се възлагат в съответ-
ствие с разпоредбите, приложими към вида 
обществена поръчка, който характеризира 
основния предмет на съответния договор.

При договори за смесени поръчки, включ-
ващи отчасти услуги по смисъла на дял III, 
глава I и отчасти други услуги, или договори 
за смесени поръчки, включващи отчасти ус-
луги и отчасти доставки, основният пред-
мет се определя в зависимост от това коя 
от прогнозните стойности на съответни-
те услуги или доставки е най-висока.

3. Когато различните части от дадена 

поръчка са обективно делими, се прилага 
параграф 4. Когато различните части от 
дадена поръчка са обективно неделими, се 
прилага параграф 6.

Когато част от дадена поръчка е обхва-
ната от член 346 ДФЕС или от Директива 
2009/81/ЕО, се прилага член 16 от настояща-
та директива.

4. При договори с предмет обществе-
на поръчка, която попада в обхвата на на-
стоящата директива, както и обществена 
поръчка, която не попада в нейния обхват, 
възлагащите органи могат да решат да въз-
ложат отделни поръчки за отделните части 
или да възложат една поръчка. Когато възла-
гащите органи решат да възложат отделни 
поръчки за отделните части, решението кой 
правен режим се прилага за всяка една от 
отделните поръчки се взема въз основа на 
характеристиките на съответната част.

Когато възлагащите органи решат да 
възложат една поръчка и освен ако не е пред-
видено друго в член 16, настоящата дирек-
тива се прилага за получения в резултат на 
това договор за смесена поръчка, независи-
мо от стойността на частите, които в про-
тивен случай биха били уредени от различен 
правен режим, и независимо от това от кой 
правен режим биха били уредени иначе тези 
части.

При договори за смесени поръчки, съдър-
жащи елементи на договори за доставка, 
строителство и услуги, и на концесии, сме-
сената поръчка се възлага в съответствие 
с настоящата директива, при условие че 
прогнозната стойност на частта от дого-
вора, която представлява поръчка, попадаща 
в обхвата на настоящата директива, изчис-
лена в съответствие с член 5, е по-голяма 
или равна на съответния праг, установен в 
член 4.

5. При договори с предмет както об-
ществена поръчка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, така и обществе-
на поръчка за осъществяване на дейност, 
за която се прилага Директива 2014/25/ЕС, 
приложимите правила се определят съгласно 
членове 5 и 6 от Директива 2014/25/ЕС, не-
зависимо от параграф 4 от настоящия член.

6. Когато различните части от дадена 
поръчка са обективно неделими, приложими-
ят правен режим се определя въз основа на 
основния предмет на поръчката.

Раздел 2. Прагове

Член 4. Прагови стойности
Настоящата директива се прилага за 

обществени поръчки, чиято прогнозна стой-
ност без данък върху добавената стойност 
(ДДС) е по-голяма или равна на следните 
прагове:

а) 5 186 000 EUR – за обществени поръч-
ки за строителство;

б) 134 000 EUR – за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат от 
органи на централната власт, и конкурси за 
проект, които се организират от такива 
органи; когато обществените поръчки за 
доставки се възлагат от възлагащи органи, 
работещи в областта на отбраната, този 
праг се прилага само за поръчки, засягащи 
продукти, попадащи в обхвата на приложе-
ние III;

в) 207 000 EUR – за обществени поръчки 
за доставки и услуги, които се възлагат от 
нецентрални възлагащи органи, и конкурси 
за проекти, които се организират от та-
кива органи; този праг се прилага и за об-
ществени поръчки за доставки, възлагани 
от органи на централната власт, работещи 
в областта на отбраната, когато тези по-
ръчки включват продукти извън обхвата на 
приложение III;

г) 750 000 EUR – за обществени поръчки 
за услуги във връзка с социални и други спе-
цифични услуги, изброени в приложение XIV.

Член 5. Методи за изчисляване на прог-
нозната стойност на обществените по-
ръчки

1. Изчисляването на прогнозната стой-
ност на обществените поръчки се осно-
вава на общата сума за плащане без ДДС, 
прогнозно изчислена от възлагащия орган и 
включваща всички възможни опции и всички 
подновявания на договорите, посочени из-
рично в документацията за обществената 
поръчка.

Когато възлагащият орган предвижда 
награди или плащания за кандидатите или 
оферентите, той ги взема предвид при из-
числяване на прогнозната стойност на по-
ръчката.

2. В случай че даден възлагащ орган е 
съставен от отделни оперативни единици, 
се взема предвид общата прогнозна стой-
ност за всички оперативни единици.

Независимо от първа алинея, когато от-
делна оперативна единица носи самостоя-
телно отговорност за своите обществени 
поръчки или за някои категории обществени 
поръчки, прогнозните стойности могат да 

се изчисляват на равнището на въпросната 
оперативна единица.

3. Изборът на метод за изчисляване на 
прогнозната стойност на поръчка не се из-
вършва с цел изключването й от обхвата 
на настоящата директива. Обществената 
поръчка не може да се разделя с цел да не по-
падне в обхвата на настоящата директива, 
освен ако това е обосновано по обективни 
причини.

4. Прогнозната стойност трябва да е 
валидна към момента на изпращане на пока-
ната за участие в състезателна процедура 
или – в случаите, в които не се предвижда 
такава покана – към момента, в който въз-
лагащият орган започва процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, например 
като се свърже с икономически оператори 
във връзка с обществената поръчка, когато 
е целесъобразно.

5. По отношение на рамковите спора-
зумения и динамичните системи за покуп-
ки стойността, която се взема предвид, е 
максималната прогнозна стойност без ДДС 
на всички договори за обществена поръчка, 
предвидени за целия срок на действие на 
рамковото споразумение или динамичната 
система за покупки.

6. При партньорства за иновации стой-
ността, която се взема предвид, е макси-
малната прогнозна стойност без ДДС на 
научноизследователските и развойните 
дейности, които ще се извършват на всички 
етапи от предвиденото партньорство, как-
то и на доставките, услугите или строител-
ството, които ще се разработват и доста-
вят в края на предвиденото партньорство.

7. По отношение на обществените по-
ръчки за строителство при изчисляването 
на прогнозната стойност се отчитат как-
то разходите за строителство, така и об-
щата прогнозна стойност на доставките и 
услугите, предоставени на изпълнителя от 
страна на възлагащия орган, при условие че 
те са необходими за изпълнението на стро-
ителството.

8. Когато предложен строеж или предло-
жено предоставяне на услуги може да дове-
де до възлагане на обществени поръчки под 
формата на отделни обособени позиции, се 
взема предвид общата прогнозна стойност 
на всички обособени позиции.

Когато общата стойност на обособе-
ните позиции е равна на прага, предвиден в 
член 4, или го превишава, настоящата дирек-
тива се прилага по отношение на възлагане-
то на всяка обособена позиция.

9. Когато предложение за придобиване на 
сходни доставки може да доведе до възлага-
не на обществени поръчки под формата на 
отделни обособени позиции, се взема пред-
вид общата прогнозна стойност на всички 
обособени позиции, когато се прилага член 
4, букви б) и в).

Когато общата стойност на обособе-
ните позиции е равна на прага, предвиден в 
член 4, или го превишава, настоящата дирек-
тива се прилага по отношение на възлагане-
то на всяка обособена позиция.

10. Независимо от параграфи 8 и 9 възла-
гащите органи могат да възлагат поръчки 
за отделни обособени позиции, без да прила-
гат процедурите, предвидени в настояща-
та директива, при условие че прогнозната 
стойност без ДДС на съответната обо-
собена позиция е по-малка от 80 000 EUR 
за доставки или услуги или 1 милион евро за 
строителство. Въпреки това общата стой-
ност на обособените позиции, възложени по 
този начин без прилагане на настоящата 
директива, не трябва да надхвърля 20 % от 
общата стойност на всички обособени по-
зиции, на които е било разделено предложе-
ното строителство, предложеното придоби-
ване на сходни доставки или предложеното 
предоставяне на услуги.

11. При обществени поръчки за доставки 
или услуги, които са регулярни или са пред-
назначени да бъдат подновявани в рамките 
на определен период, изчисляването на про-
гнозната стойност на обществената по-
ръчка се основава на следното:

а) общата действителна стойност на 
последователните поръчки от същия вид, 
които са възложени през предходните 12 ме-
сеца или предходната финансова година, по 
възможност коригирана, за да се отчетат 
промените в количеството или стойност-
та, които биха могли да настъпят в продъл-
жение на 12-те месеца след първоначалната 
поръчка; или

б) общата прогнозна стойност на после-
дователните поръчки, възложени през 12-те 
месеца след първата доставка или през фи-
нансовата година, когато тя е по-дълга от 
12 месеца.

12. При обществени поръчки за доставка 
чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покуп-
ка на изплащане, стойността, която служи 
за основа за изчисляване на стойността на 
обществената поръчка е, както следва:

а) при обществени поръчки с фиксиран 
срок, когато този срок е по-кратък от или 

равен на 12 месеца – общата прогнозна 
стойност за срока на действие на догово-
ра за обществена поръчка, или ако срокът 
на действие на договора е по-дълъг от 12 
месеца – общата стойност, която включва 
прогнозната остатъчна стойност;

б) при обществени поръчки без фиксиран 
срок или чийто срок не може да бъде опреде-
лен – месечната стойност, умножена по 48.

13. По отношение на обществените по-
ръчки за услуги основата за изчисляване на 
прогнозната им стойност, в зависимост от 
случая, е следната:

а) застрахователни услуги – платимата 
застрахователна премия и други форми на 
възнаграждение;

б) банкови и други финансови услуги – 
таксите, дължимите комисиони, лихвите и 
други форми на възнаграждение;

в) поръчки за проектиране – таксите, 
дължимите комисиони и други форми на въз-
награждение.

14. По отношение на обществени по-
ръчки за услуги, в които не се посочва обща 
цена, основата за изчисляване на прогноз-
ната стойност на поръчката е следната:

а) при поръчки с фиксиран срок, ако този 
срок е по-кратък от или равен на 48 месеца 
– общата стойност за техния пълен срок;

б) при поръчки без определен срок или със 
срок, по-дълъг от 48 месеца – месечната 
стойност, умножена по 48.

Член 6. Преглед на праговете и на спи-
съка на органите на централната власт

1. На всеки две години, считано от 30 
юни 2013 г., Комисията проверява дали пра-
говете съгласно член 4, букви а), б) и в) съ-
ответстват на праговете, установени в 
Споразумението за държавните поръчки на 
Световната търговска организация (СДП), 
като при необходимост ги преразглежда в 
съответствие с настоящия член.

В съответствие с метода за изчислява-
не, установен в СДП, Комисията изчислява 
стойността на тези прагове въз основа 
на средната дневна стойност на еврото 
спрямо специалните права на тираж (СПТ) 
за период от 24 месеца, който завършва на 
31 август преди преразглеждането, което 
започва да се прилага от 1 януари. Прераз-
гледаната по такъв начин стойност на пра-
говете се закръглява, когато е необходимо, 
надолу до най-близките хиляда евро, за да 
се гарантира спазването на приложимите 
прагове, предвидени в СДП, изразени в СПТ.

2. Когато извършва преразглеждането по 
параграф 1 от настоящия член, Комисията 
освен това преразглежда:

а) прага, установен в член 13, първа али-
нея, буква а), като го съгласува с преразгле-
дания праг, който се прилага към обществе-
ните поръчки за строителство;

б) прага, установен в член 13, първа 
алинея, буква б), като го привежда в съот-
ветствие с преразгледания праг, който се 
прилага към обществените поръчки за ус-
луги, възлагани от нецентрални възлагащи 
органи.

3. На всеки две години, считано от 1 
януари 2014 г., Комисията определя стойно-
стите в националните валути на държавите 
членки, чиято парична единица е различна от 
еврото, на праговете по член 4, букви а), б) 
и в), преразгледани съгласно параграф 1 от 
настоящия член.

Едновременно с това Комисията опре-
деля стойността на прага по член 4, бук-
ва г) в националните валути на държавите 
членки, чиято парична единица е различна от 
еврото.

В съответствие с метода за изчислява-
не, установен в СДП, определянето на тези 
стойности се основава на средните дневни 
стойности в тези валути, съответстващи 
на приложимия праг в евро, за период от 24 
месеца, завършващ на 31 август преди пре-
разглеждането, което започва да се прилага 
от 1 януари.

4. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз информация за 
преразгледаните прагове по параграф 1, съ-
ответните им стойности в националните 
валути по параграф 3, първа алинея, и стой-
ността, определена съгласно параграф 3, 
втора алинея, в началото на месец ноември 
след преразглеждането им.

5. На Комисията се предоставя право-
мощието да приема делегирани актове в съ-
ответствие с член 87, за адаптиране на ме-
тодиката, установена в параграф 1, втора 
алинея от настоящия член, към всяка промя-
на на методиката по СДП за преразглеждане 
на праговете по член 4, букви а), б) и в) и за 
определяне на съответните стойности в 
националните валути на държавите членки, 
чиято парична единица е различна от евро-

(22) Регламент (ЕО) №1059/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за уста-
новяване на обща класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 
21.6.2003 г., стр. 1).
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то, съгласно параграф 3 от настоящия член.
На Комисията се предоставя правомо-

щието да приема делегирани актове в съ-
ответствие с член 87 за преразглеждане на 
праговете по член 4, букви а), б) и в) съгласно 
параграф 1 от настоящия член да приема де-
легирани актове в съответствие с член 89 
за преразглеждане на праговете по член 13, 
първа алинея, букви а) и б) съгласно параграф 
2 от настоящия член.

6. Когато е необходимо да се преразгле-
дат праговете по член 4, букви а), б) и в) и 
праговете по член 13, първа алинея, букви а) 
и б), но ограниченото време не позволява да 
се приложи процедурата по член 87 и сле-
дователно са налице наложителни причини 
за спешност, за приемането на делегирани 
актове съгласно параграф 5, втора алинея 
от настоящия член се използва процедурата 
по член 88.

7. На Комисията се предоставя право-
мощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 87 за изменение на 
приложение I с цел актуализиране на списъка 
на възлагащите органи след уведомления от 
държавите членки, когато такива изменения 
се налагат за точното обозначаване на въз-
лагащите органи.

Раздел 3. Изключения

Член 7. Поръчки в секторите на водо-
снабдяването, енергетиката, транспорта 
и пощенските услуги

Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки и конкурси за про-
ект, които съгласно Директива 2014/25/ЕС 
се възлагат или организират от възлагащи 
органи, извършващи една или повече от дей-
ностите, посочени в членове 8–14 от посо-
чената директива, и се възлагат за изпъл-
нение на тези дейности, не се прилага и за 
обществени поръчки, изключени от обхвата 
на посочената директива съгласно членове 
18, 23 и 34 от нея, или които се възлагат от 
възлагащ орган, който предоставя пощен-
ски услуги по смисъла на член 13, параграф 
2, буква б) от същата директива – за поръч-
ки, възлагани за изпълнението на следните 
дейности:

а) услуги с добавена стойност, свърза-
ни с електронни средства и предоставени 
изцяло чрез такива средства (включително 
защитено предаване на кодирани документи 
с електронни средства, адресни разпредели-
телни услуги и предаване на регистрирана 
електронна поща);

б) финансови услуги, обхванати от кодо-
ве от 66100000-1 до 66720000-3 по CPV и от 
член 21, буква г) от Директива 2014/25/ЕС и 
включващи по-специално парични пощенски 
преводи и телеграфни преводи;

в) филателни услуги; или
г) логистични услуги (услуги, които съче-

тават физическо доставяне и/или складира-
не с други непощенски функции).

Член 8. Специални изключения в област-
та на електронните съобщения

Настоящата директива не се прилага за 
обществени поръчки и конкурси за проект с 
основна цел да се позволи на възлагащите 
органи да предоставят или експлоатират 
обществени съобщителни мрежи или да пре-
доставят на обществото една или повече 
електронни съобщителни услуги.

За целите на настоящия член понятията 
„обществена съобщителна мрежа“ и „елек-
тронна съобщителна услуга“ имат същото 
значение като в Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета (23).

Член 9. Обществени поръчки и конкур-
си за проект, възлагани или организирани 
съгласно международни правила

1. Настоящата директива не се прилага 
към обществени поръчки и конкурси за про-
ект, които възлагащият орган е задължен 
да възлага или организира в съответствие 
с процедури за възлагане на обществена по-
ръчка, различни от предвидените в насто-
ящата директива, установени посредством 
което и да било от следните:

а) правен инструмент, установяващ 
международноправни задължения, например 
международно споразумение, сключено в съ-
ответствие с Договорите между държава 
членка и една или повече трети държави или 
техни подразделения, за строителство, дос-
тавки или услуги, предназначени за съвмест-
на реализация или експлоатация на проект 
от подписалите ги страни;

б) международна организация.
Държавите членки съобщават всички 

правни инструменти, посочени в първа али-
нея, буква а) от настоящия параграф, на 
Комисията, която може да се консултира с 
Консултативния комитет за обществени 
поръчки, посочен в член 89.

2. Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки и конкурси за про-
ект, които възлагащият орган възлага или 

организира в съответствие с правилата 
за обществените поръчки, предвидени от 
международна организация или международ-
на финансираща институция, когато съот-
ветните обществени поръчки и конкурси 
за проект са изцяло финансирани от съот-
ветната организация или институция; при 
обществени поръчки и конкурси за проект, 
съфинансирани предимно от международна 
организация или международна финансираща 
институция, страните договарят приложи-
мите процедури за възлагане на поръчките.

3. Член 17 се прилага за поръчки и кон-
курси за проекти, включващи аспекти от 
областта на отбраната или сигурността, 
които са възложени съгласно международни 
правила. Параграфи 1 и 2 от настоящия член 
не се прилагат за такива поръчки и конкурси 
за проекти.

Член 10. Специални изключения за по-
ръчки за услуги

Настоящата директива не се прилага за 
обществени поръчки за услуги при:

а) придобиването или наемането, неза-
висимо с какви финансови средства, нa земя, 
съществуващи сгради или другa недвижимa 
собственост, или правa върху тях;

б) придобиването, разработката, проду-
цирането или съвместното продуциране на 
материал за предавания, предназначен за ау-
дио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, 
които се възлагат от доставчици на радиоу-
слуги или аудио-визуални медийни услуги, или 
поръчки за програмно време или осигуряване 
на предавания, които се възлагат на дос-
тавчици на радиоуслуги или аудио-визуални 
медийни услуги. За целите на настоящата 
буква „аудио-визуални медийни услуги“ и „дос-
тавчици на медийни услуги“ имат същия сми-
съл като съответно в член 1, параграф 1, 
букви а) и г) от Директива 2010/13/ЕС на Ев-
ропейския парламент и на Съвета (24). „Пре-
даване“ има същия смисъл като в член 1, па-
раграф 1, буква б) от същата директива, но 
включва също така и радиопредаванията и 
материалите за радиопредаванията. Освен 
това за целите на настоящата разпоредба 
„материал за предаванията“ има същия сми-
съл като „предаване“;

в) арбитражни и помирителни услуги;
г) някоя от следните правни услуги:
i) представителство на клиент от ад-

вокат по смисъла на член 1 от Директива 
77/249/ЕИО на Съвета (25) във:

– арбитражна или помирителна проце-
дура в държава членка, трета държава или 
пред международна арбитражна или помири-
телна инстанция; или

– съдебно производство пред съд, юрис-
дикция или публичен орган на държава членка 
или трета държава или пред международен 
съд, юрисдикция или институция;

ii) правни съвети, предоставени при под-
готовката на производство по подточка i) 
от настоящата буква, или когато има кон-
кретни основания да се счита и висока сте-
пен на вероятност въпросът, до който се 
отнасят правните съвети, да се превърне в 
предмет на такова производство, при усло-
вие че правните съвети са предоставени от 
адвокат по смисъла на член 1 от Директива 
77/249/ЕИО;

iii) услуги по заверяване и удостоверяване 
на документи, които задължително се пре-
доставят от нотариус;

iv) правни услуги, предоставяни от на-
стойници или попечители, или други правни 
услуги, чиито доставчици са определени от 
съд или юрисдикция в съответната държа-
ва членка или съгласно закона да изпълняват 
конкретни задачи под надзора на тези юрис-
дикции или съдилища;

v) други правни услуги, които във въпрос-
ната държава членка са свързани, макар и в 
отделни случаи, с упражняването на офици-
ална власт;

д) финансови услуги във връзка с еми-
тирането, продажбата, закупуването или 
прехвърлянето на ценни книжа или други 
финансови инструменти по смисъла на Ди-
ректива 2004/39/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета (26), услуги от централни 
банки и операции, извършвани с Европейския 
инструмент за финансова стабилност и Ев-
ропейския механизъм за стабилност;

е) заеми, независимо от това дали са 
свързани с емитирането, продажбата, заку-
пуването или прехвърлянето на ценни книжа 
или други финансови инструменти;

ж) трудови договори;
з) услуги, свързани с гражданска отбра-

на, гражданска защита и предотвратяване 
на опасности, които се предоставят от 
организации или сдружения с нестопан-
ска цел и които попадат в обхвата на ко-
дове 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,  
75251110-4 ,  75251120-7 ,  75252000-7 , 
75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3 по CPV, 
с изключение на услугите за превоз на паци-
енти с линейка;

и) обществени услуги за пътнически пре-
воз с железопътен транспорт или с метро;

й) услуги, свързани с политически кампа-
нии, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 
92111230-3 и 92111240-6 по CPV, когато се въз-
лагат от политическа партия в рамките на 
избирателна кампания.

Член 11. Поръчки за услуги, възлагани 
въз основа на изключително право

Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки за услуги, възлагани 
от възлагащ орган на друг възлагащ орган 
или на сдружение от възлагащи органи въз 
основа на изключително право, с което те се 
ползват съгласно законови, подзаконови или 
публикувани административни разпоредби, 
съвместими с ДФЕС.

Член 12. Обществени поръчки между 
субекти в публичния сектор

1. Обществена поръчка, която се възлага 
от възлагащ орган на частноправно или пуб-
личноправно юридическо лице, попада извън 
обхвата на настоящата директива, когато 
са изпълнени всички условия по-долу:

а) възлагащият орган упражнява върху 
съответното юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява върху 
собствените си структурни звена;

б) повече от 80% от дейността на кон-
тролираното юридическо лице се извършва 
при изпълнението на задачи, възложени му от 
контролиращия възлагащ орган или от дру-
ги юридически лица, контролирани от същия 
възлагащ орган; и

в) в контролираното юридическо лице 
няма пряко частно капиталово участие, с 
изключение на форми на частно капиталово 
участие, които не са свързани с контролни 
или блокиращи правомощия, които се изис-
кват от разпоредби на националното зако-
нодателство в съответствие с Договорите 
и които не оказват решаващо влияние върху 
контролираното юридическо лице.

За възлагащ орган се счита, че упраж-
нява върху едно юридическо лице контрол, 
подобен на този, който упражнява върху 
собствените си структурни звена по сми-
съла на първа алинея, буква а), когато има 
решаващо влияние както върху стратеги-
ческите цели, така и върху значимите ре-
шения на контролираното юридическо лице. 
Такъв контрол може да бъде упражняван и от 
друго юридическо лице, което на свой ред е 
контролирано по същия начин от възлагащия 
орган.

2. Параграф 1 се прилага и в случаите, ко-
гато контролирано юридическо лице, което 
представлява възлагащ орган, възлага по-
ръчка на своя контролиращ възлагащ орган 
или на друго юридическо лице, контролирано 
от същия възлагащ орган, при условие че 
в юридическото лице, на което се възлага 
обществената поръчка, няма пряко частно 
капиталово участие, с изключение на форми 
на частно капиталово участие, които не са 
свързани с контролни или блокиращи право-
мощия, които се изискват от разпоредби 
на националното законодателство в съот-
ветствие с Договорите и които не оказват 
решаващо влияние върху контролираното 
юридическо лице.

3. Възлагащ орган, който не упражня-
ва върху публичноправно или частноправно 
юридическо лице контрол по смисъла на па-
раграф 1, може въпреки това да възложи на 
това юридическо лице обществена поръчка, 
без да прилага настоящата директива, ако 
са изпълнени всички условия по-долу:

а) възлагащият орган упражнява съв-
местно с други възлагащи органи върху 
това юридическо лице контрол, подобен на 
този, който упражнява върху собствените 
си структурни звена;

б) повече от 80% от дейността на това 
юридическо лице се извършва при изпълне-
нието на задачи, възложени му от контро-
лиращите възлагащи органи или от други 
юридически лица, контролирани от същите 
възлагащи органи; и

в) в контролираното юридическо лице 
няма пряко частно капиталово участие, с 
изключение на форми на частно капиталово 
участие, които не са свързани с контролни 
или блокиращи правомощия, които се изис-
кват от разпоредби на националното зако-
нодателство в съответствие с Договорите 
и които не оказват решаващо влияние върху 
контролираното юридическо лице.

За целите на първа алинея, буква а) въз-
лагащите органи упражняват съвместно 
контрол върху дадено юридическо лице, ко-
гато са изпълнени всички условия по-долу:

i) органите по вземане на решение на 
контролираното юридическо лице са съста-
вени от представители на всички участва-
щи възлагащи органи. Отделни представи-
тели могат да представляват няколко или 
всички участващи възлагащи органи;

ii) тези възлагащи органи са в състояние 
съвместно да упражнят решаващо влияние 
върху стратегическите цели и значимите 
решения на контролираното юридическо 
лице; и

iii) контролираното юридическо лице не 
преследва интереси, които са в противоре-
чие с интересите на контролиращите въз-
лагащи органи.

4. Договор за поръчка, сключен изключи-
телно между два или повече възлагащи ор-
гана, попада извън обхвата на настоящата 
директива, когато са изпълнени всички ус-
ловия по-долу:

а) поръчката установява или осъществя-
ва сътрудничество между участващите въз-
лагащи органи, за да се гарантира, че задъл-
женията им за предоставяне на обществени 
услуги се изпълняват с оглед постигането 
на общи за тях цели;

б) осъществяването на това сътрудни-
чество се ръководи единствено от съобра-
жения, свързани с обществения интерес; и

в) участващите възлагащи органи из-
вършват на свободния пазар по-малко от 
20% от дейността, свързана със сътрудни-
чеството.

5. За определянето на процента от дей-
ността, посочен в параграф 1, първа алинея, 
буква б), параграф 3, първа алинея, буква б) и 
параграф 4, буква в), се взема предвид сред-
ният общ оборот или друг подходящ показа-
тел, основан на дейността, например разхо-
дите на съответното юридическо лице или 
възлагащ орган по отношение на услуги, дос-
тавки и строителство през трите години, 
предшестващи възлагането на поръчката.

Когато поради датата нa създаване или 
на започване на дейността на юридическото 
лице или възлагащия орган, или поради реор-
ганизация на дейността му няма данни за 
оборота или за друг показател, основан на 
дейността, например разходите, зa предход-
ните три години или когато тези данни вече 
не са актуални, е достатъчно да се докаже, 
че способът за измерване на дейността 
е достоверен, по-специално посредством 
прогнози за дейността.

Раздел 4. Специални случаи

Подраздел 1. Субсидиране на поръчки 
и услуги за научноизследователска и раз-
война дейност

Член 13. Поръчки, субсидирани от въз-
лагащите органи

Настоящата директива се прилага за 
възлагането на следните поръчки:

а) поръчки за строителство, които се 
субсидират пряко от възлагащите органи с 
повече от 50% и чиято прогнозна стойност 
без ДДС е по-голяма или равна на 5 186 000 
EUR, когато тези поръчки включват една от 
следните дейности:

i) дейности, свързани с гражданското 
строителство, изброени в приложение II;

ii) изграждане на болници, спортни съо-
ръжения, съоръжения за забавление и отдих, 
училищни и университетски сгради, както 
и сгради, използвани за административни 
цели;

б) обществени поръчки за услуги, които 
се субсидират пряко от възлагащите ор-
гани с повече от 50%, чиято прогнозната 
стойност без ДДС е по-голяма или равна на 
207 000 EUR, и които са свързани с общест-
вена поръчка за строителство по буква а).

Възлагащите органи, осигуряващи суб-
сидиите по първа алинея, букви а) и б), га-
рантират съответствието с настоящата 
директива, когато не възлагат сами суб-
сидираната поръчка или когато възлагат 
поръчката от името и за сметка на други 
субекти.

Член 14. Услуги за научноизследовател-
ска и развойна дейност

Настоящата директива се прилага само 
за обществени поръчки за услуги за научно-
изследователска и развойна дейност, обхва-
нати от кодове от 73000000-2 до 73120000-9, 
73300000-5, 73420000-2 и 73430000-5 по CPV, 
когато са изпълнени и двете условия по-долу:

(23) Директива 2002/21/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно 
общата регулаторна рамка за електронните съоб-
щителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 
108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(24) Директива 2010/13/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за коорди-
нирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държа-
вите членки, отнасящи се до предоставянето на 
аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-
визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., 
стр. 1).

(25) Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 
март 1977 г. относно улесняване на ефективното 
упражняване от адвокатите на свободата на пре-
доставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17).

(26) Директива 2004/39/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно 
пазарите на финансови инструменти, за изменение 
на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и 
Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на 
Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
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а) ползите възникват изцяло за възлага-
щия орган, за да ги използва при извършване 
на дейността си; и

б) предоставената услуга се заплаща 
изцяло от възлагащия орган.

Подраздел 2. Обществени поръчки, 
включващи аспекти, свързани с отбрана-
та или сигурността

Член 15.Отбрана и сигурност
1. Настоящата директива се прилага за 

възлагането на обществени поръчки и кон-
курси за проект, организирани в областите 
на отбраната и сигурността, с изключение 
на следните поръчки:

а) поръчки, попадащи в обхвата на Ди-
ректива 2009/81/ЕО;

б) поръчки, за които Директива 2009/81/
ЕО не се прилага съгласно членове 8, 12 и 13 
от нея.

2. Настоящата директива не се при-
лага за обществени поръчки и конкурси за 
проекти, които не са изключени съгласно 
параграф 1, когато защитата на основни-
те интереси, свързани със сигурността на 
държава членка, не може да бъде гарантира-
на чрез мерки с по-малка степен на намеса, 
например чрез налагане на изисквания, насо-
чени към защита на поверителния характер 
на информацията, която възлагащите орга-
ни предоставят в хода на процедурата по 
възлагане на обществена поръчка съгласно 
настоящата директива.

Освен това в съответствие с член 
346, параграф 1, буква а) ДФЕС настояща-
та директива не се прилага за договори за 
обществени поръчки и конкурси за проект, 
които не са изключени съгласно параграф 1 
от настоящия член, когато прилагането на 
настоящата директива би задължило държа-
ва членка да предоставя информация, чието 
разгласяване тя счита за противоречащо 
на нейни основни интереси в областта на 
сигурността.

3. Настоящата директива не се прила-
га, когато възлагането и изпълнението на 
обществената поръчка или конкурса за про-
ект са обявени за секретни или трябва да 
бъдат придружени от специални мерки за 
сигурност съгласно законовите, подзаконо-
вите или административните разпоредби в 
сила в дадена държава членка, при условие 
че държавата членка е установила, че съ-
ответните основни интереси не могат да 
бъдат гарантирани чрез мерки с по-малка 
степен на намеса, като посочените в пара-
граф 2, първа алинея.

Член 16. Смесени обществени поръчки, 
включващи аспекти, свързани с отбрана-
та или сигурността

1. Настоящият член се прилага за до-
говори за смесени поръчки, които имат за 
предмет обществени поръчки, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, и об-
ществени поръчки, попадащи в обхвата на 
член 346 ДФЕС или на Директива 2009/81/
ЕО.

2. Когато различните части на дадена 
обществена поръчка са обективно делими, 
възлагащите органи могат да решат да въз-
ложат отделни поръчки за отделните части 
или да възложат само една поръчка.

Когато възлагащите органи решат да 
възложат отделни поръчки за отделните 
части, решението кой правен режим се при-
лага за всяка една от отделните поръчки се 
взема въз основа на характеристиките на 
съответната част.

Когато възлагащите органи решат да 
възложат една поръчка, за определянето на 
приложимия правен режим се прилагат след-
ните критерии:

а) когато част от дадена поръчка попа-
да в обхвата на член 346 ДФЕС, поръчката 
може да бъде възложена, без да се прилага 
настоящата директива, при условие че въз-
лагането с една поръчка е обосновано по 
обективни причини;

б) когато част от дадена поръчка попада 
в обхвата на Директива 2009/81/ЕО, поръч-
ката може да бъде възложена в съответ-
ствие с посочената директива, при условие 
че възлагането с една поръчка е обосновано 
по обективни причини. Настоящата буква не 
засяга праговете и изключенията, предвиде-
ни в посочената директива.

Решението за възлагане с една поръчка 
обаче не може да бъде взето с цел изключва-
не на поръчки от прилагането на настояща-
та директива или на Директива 2009/81/ЕО.

3. Параграф 2, трета алинея, буква а) 
се прилага за смесени поръчки, за които се 
прилага както буква а), така и буква б) от 
посочената алинея.

4. Когато различните части на дадена 
поръчка са обективно неделими, поръчката 
може да бъде възложена, без да се прилага 
настоящата директива, когато включва 
елементи, за които се прилага член 346 
ДФЕС; в противен случай, тя може да бъде 
възложена в съответствие с Директива 

2009/81/ЕО.

Член 17. Обществени поръчки и кон-
курси за проект, включващи аспекти от 
областта на отбраната или сигурността, 
които са възложени или организирани съ-
гласно международни правила

1. Настоящата директива не се прила-
га към обществени поръчки и конкурси за 
проект, включващи аспекти от областта 
на отбраната или сигурността, които въз-
лагащият орган е задължен да възлага или 
организира в съответствие с процедури за 
възлагане на обществена поръчка, различни 
от тези, уредени с настоящата директива, 
установени посредством което и да било от 
следните:

а) международно споразумение или дого-
вореност, сключени в съответствие с До-
говорите, между държава членка и една или 
повече трети държави или техни подразде-
ления, за строителство, доставки или услу-
ги, предназначени за съвместна реализация 
или експлоатация на проект от подписалите 
ги страни;

б) международно споразумение или дого-
вореност, свързани с разполагане на войски 
и отнасящи се до предприятия на държава 
членка или на трета държава;

в) международна организация.
Всички споразумения или договорености, 

посочени в първа алинея, буква а) от насто-
ящия параграф, се съобщават на Комисия-
та, която може да се консултира с Консул-
тативния комитет за обществени поръчки, 
посочен в член 89.

2. Настоящата директива не се прилага 
за обществени поръчки и конкурси за про-
ект, включващи аспекти от областта на 
отбраната или сигурността, които възлага-
щият орган възлага в съответствие с пра-
вилата за обществени поръчки, предвидени 
от международна организация или междуна-
родна финансираща институция, когато съ-
ответните обществени поръчки и конкурси 
за проект са изцяло финансирани от съот-
ветната организация или институция. При 
обществени поръчки и конкурси за проект, 
съфинансирани предимно от международна 
организация или международна финансираща 
институция, страните договарят приложи-
мите процедури за възлагане на обществена 
поръчка.

ГЛАВА II. Общи правила

Член 18. Принципи на обществените 
поръчки

1. Възлагащите органи третират иконо-
мическите оператори при условията на рав-
нопоставеност и без да ги дискриминират, 
и действат по прозрачен и пропорционален 
начин.

Обществените поръчки не трябва да се 
подготвят с цел изключването им от обхва-
та на настоящата директива или изкустве-
но ограничаване на конкуренцията. Приема 
се, че има изкуствено ограничаване на кон-
куренцията, когато обществената поръчка 
е подготвена с цел да се даде неоправдано 
предимство на определени икономически 
оператори или те да се поставят в неиз-
годно положение.

2. Държавите членки вземат необходи-
мите мерки, за да гарантират, че при из-
пълнението на договорите за обществени 
поръчки икономическите оператори спазват 
приложимите задължения в областта на еко-
логичното, социалното и трудовото право, 
установени с правото на Съюза, национал-
ното право, колективни споразумения или с 
разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, които са изброени 
в приложение X.

Член 19. Икономически оператори
1. Икономически оператори, които съ-

гласно правото на държавата членка, в 
която са установени, имат право да пре-
доставят съответните услуги, не могат да 
бъдат отхвърлени единствено на основание, 
че съгласно правото на държавата членка, в 
която се възлага поръчката, от тях се изис-
ква да бъдат физически или юридически лица.

Въпреки това при обществените поръч-
ки за услуги и строителство, както и при 
обществените поръчки за доставки, включ-
ващи и услуги или дейности по проучване на 
терена и инсталиране, към юридическите 
лица може да бъде предявено изискване да 
посочат в офертата или заявлението си за 
участие имената и съответната професио-
нална квалификация на лицата, които ще от-
говарят за изпълнението на съответната 
поръчка.

2. Групите от икономически оператори, 
включително временните сдружения, могат 
да участват в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки. Възлагащите органи 
не могат да изискват от тях да имат оп-
ределена правна форма, за да представят 
оферта или заявление за участие.

Когато е необходимо, възлагащите ор-

гани могат да пояснят в документацията 
за обществената поръчка по какъв начин 
групи от икономически оператори трябва да 
изпълняват изискванията относно икономи-
ческото и финансовото състояние или тех-
ническите и професионалните способности 
по член 58, при условие че това е обосновано 
по обективни причини и е пропорционално. 
Държавите членки могат да установят 
стандартни условия за начина, по който се 
изпълняват тези изисквания от групи от 
икономически оператори.

Условията за изпълнение на поръчката 
от такива групи от икономически операто-
ри, които се различават от условията за 
индивидуалните участници, също трябва да 
са обосновани от обективни причини и да са 
пропорционални.

3. Независимо от параграф 3 възлага-
щите органи могат да поискат от групите 
от икономически оператори да възприемат 
определена правна форма, след като поръч-
ката им бъде възложена, доколкото такава 
промяна е необходима за задоволителното 
изпълнение на поръчката.

Член 20. Запазени поръчки
1. Държавите членки могат да запазят 

правото на участие в процедури за възла-
гане на обществена поръчка за защитени 
предприятия или икономически оператори, 
чиято основна цел е социалното и профе-
сионално интегриране на хора с увреждания 
или хора в неравностойно положение, или да 
предвидят такива поръчки да бъдат изпълня-
вани по програми за създаване на защитени 
работни места, при условие че най-малко 
30% от служителите на тези предприятия, 
икономически оператори или програми са ра-
ботници с увреждания или в неравностойно 
положение.

2. В поканата за участие в състезател-
ната процедура трябва да се съдържа позо-
ваване на настоящия член.

Член 21. Поверителност
1. Освен ако не е предвидено друго в на-

стоящата директива или в националното 
право, на което е подчинен възлагащият ор-
ган, по-специално законодателството от-
носно достъпа до информация, и без да се 
засягат задълженията, свързани с обявява-
нето на възложените поръчки и с информаци-
ята за кандидати и оференти по смисъла на 
членове 50 и 55, възлагащият орган не може 
да разкрива информация, предоставена му 
от икономическите оператори, която те са 
определили като поверителна, включително, 
но не само, технически или търговски тайни 
и поверителните аспекти на офертите.

2. Възлагащите органи могат да нало-
жат на икономическите оператори изиск-
вания, имащи за цел защитата на повери-
телния характер на информацията, която 
възлагащите органи предоставят в хода на 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.

Член 22. Правила за предаване на ин-
формация

1. Държавите членки гарантират, че 
всички съобщения и всеки обмен на инфор-
мация по настоящата директива, и по-спе-
циално при електронното подаване, се пре-
дават и извършват с електронни средства 
за комуникация съгласно изискванията на 
настоящия член. Инструментите и устрой-
ствата, които трябва да бъдат използвани 
за осъществяване на комуникацията по елек-
тронен път, както и техните технически 
характеристики, трябва да са недискрими-
национни, широкодостъпни и оперативно 
съвместими с продуктите на ИКТ за широка 
употреба и да не ограничават достъпа на 
икономическите оператори до процедурата 
за възлагане на обществена поръчка.

Независимо от първа алинея възлага-
щите органи не са задължени да изискват 
използването на електронни средства за 
комуникация в процеса на подаване на доку-
ментите в следните случаи:

а) поради специализирания характер на 
обществената поръчка използването на 
електронни средства за комуникация би из-
исквало специфични инструменти, устрой-
ства или формати на файлове, които не са 
общодостъпни или не са поддържани от об-
щодостъпни приложения;

б) приложенията, поддържащи формати 
на файлове, които са подходящи за описание-
то на офертите, използват формати на фай-
лове, които не могат да бъдат обработвани 
от други свободно достъпни или общодос-
тъпни приложения, или които са включени в 
лицензионна схема за защита на авторски 
права и не могат да се предоставят за из-
тегляне или използване от разстояние от 
страна на възлагащия орган;

в) използването на електронни средства 
за комуникация би изисквало специално офис 
оборудване, с което по принцип възлагащите 
органи не разполагат;

г) в документацията за обществената 

поръчка се изисква представяне на мостри 
или макети, които не могат да бъдат преда-
дени с електронни средства.

По отношение на съобщения, за които не 
се използват електронни средства за кому-
никация съгласно втора алинея, се използва 
пощенска или друга подходяща куриерска ус-
луга или комбинация от пощенска или друга 
подходяща куриерска услуга и електронни 
средства.

Независимо от първа алинея от насто-
ящия параграф, възлагащите органи не са 
задължени да изискват в процеса на пода-
ването на офертите да се използват елек-
тронни средства за комуникация, когато 
използването на средства за комуникация, 
различни от електронните, е необходимо 
заради пробив в сигурността на електрон-
ните средства за комуникация или с цел за-
щита на особено чувствителна информация, 
която изисква равнище на защита, което е 
толкова високо, че не може да се осигури в 
достатъчна степен с използването на елек-
тронни инструменти и устройства, които 
са общодостъпни за икономическите опе-
ратори или които те могат да си набавят 
чрез други средства за достъп по смисъла 
на параграф 5.

Възлагащите органи, които в съответ-
ствие с втора алинея от настоящия пара-
граф изискват в процеса на подаване да се 
използват средства за комуникация, различ-
ни от електронните, са длъжни да посочат 
причините за това изискване в индивидуал-
ния доклад по член 84. Когато е приложимо, 
възлагащите органи посочват в индивиду-
алния доклад причините, поради които из-
ползването на средства за комуникация, 
различни от електронните, е било счетено 
за необходимо при прилагането на четвърта 
алинея от настоящия параграф.

2. Независимо от параграф 1, устната 
комуникация може да бъде използвана за съ-
общения, които не съставляват съществени 
елементи от процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, при условие че съдър-
жанието на устната комуникация е докумен-
тирано в достатъчна степен. За тази цел 
съществените елементи на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка включват 
документацията за обществената поръчка, 
заявленията за участие, потвържденията 
на интерес и офертите. По-специално, уст-
ната комуникация с оферентите, която би 
могла да окаже значително влияние върху съ-
държанието и оценката на офертите, тряб-
ва се документира в достатъчна степен и 
с подходящи средства като писмени записи 
или аудиозаписи или обобщения на основните 
елементи на комуникацията.

3. При всеки случай на предаване, обмен и 
съхраняване на информация възлагащите ор-
гани гарантират защитата на целостта на 
данните и на поверителността на оферти-
те и заявленията за участие. Те разглеждат 
съдържанието на офертите и заявленията 
за участие само след изтичането на срока 
за тяхното подаване.

4. За обществените поръчки за строи-
телство и конкурсите за проект държави-
те членки могат да изискат използването 
на специални електронни средства, като 
инструменти за електронно моделиране 
на информация за строителни работи или 
подобни. В такива случаи възлагащите ор-
гани осигуряват други средства за достъп 
съгласно предвиденото в параграф 5, докато 
тези инструменти не станат общодостъп-
ни по смисъла на второ изречение от пара-
граф 1, първа алинея.

5. Възлагащите органи могат, когато 
е необходимо, да изискват използването на 
инструменти и устройства, които не са об-
щодостъпни, при условие че възлагащите ор-
гани предложат други средства за достъп.

Счита се, че възлагащите органи пред-
лагат подходящи други средства за достъп 
във всяка от следните ситуации, когато те:

а) предлагат неограничен и пълен пряк 
безплатен достъп с електронни средства 
до тези инструменти и устройства от да-
тата на публикуване на обявлението в съот-
ветствие с приложение VIII или от датата 
на изпращане на поканата за потвърждаване 
на интерес. В текста на обявлението или 
поканата за потвърждаване на интерес се 
посочва интернет адресът, на който са дос-
тъпни тези инструменти и устройства;

б) осигуряват на оферентите, които 
нямат достъп до съответните инструмен-
ти и устройства или нямат възможност 
да ги получат в рамките на съответните 
срокове по независещи от оферентите при-
чини, достъп до процедурата за възлагане 
на обществена поръчка чрез генериране на 
кодове за еднократен достъп, достъпни без-
платно онлайн; или

в) поддържат друг път за електронно 
подаване на оферти.

6. В допълнение към изискванията, посо-
чени в приложение IV, за инструментите и 
устройствата за електронно предаване и 
получаване на оферти, както и за електрон-
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но получаване на заявления за участие се 
прилагат следните правила:

а) заинтересованите страни разполагат 
с информация относно спецификациите, не-
обходима за електронно подаване на оферти 
и заявления за участие, включително чрез 
криптиране и предоставяне на услуга за 
удостоверяване на време;

б) държавите членки или възлагащите 
органи, които действат съобразно устано-
вена от съответната държава членка обща 
рамка, посочват необходимото ниво на си-
гурност на електронните средства за ко-
муникация на различните етапи от конкрет-
ната процедура за възлагане на обществена 
поръчка; нивото трябва да е пропорционално 
на съпътстващите рискове;

в) когато държавите членки или възла-
гащите органи, които действат съобразно 
установена от съответната държава член-
ка обща рамка, преценят след извършване на 
оценка по буква б) от настоящия параграф, 
че нивото на рисковете налага използване-
то на усъвършенствани електронни подписи 
по смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Ев-
ропейския парламент и на Съвета (27), въз-
лагащите органи приемат усъвършенства-
ни електронни подписи, предоставени като 
квалифицирано удостоверение, като вземат 
предвид дали удостоверенията са осигурени 
от доставчик на удостоверителни услуги, 
който е включен в доверителните списъци, 
предвидени в Решение 2009/767/ЕО на Ко-
мисията (28), и които са създадени със или 
без устройство за защитено създаване на 
подписи, при спазване на следните условия:

i) възлагащите органи определят изи-
сквания формат за усъвършенстван елек-
тронен подпис въз основа на форматите, 
установени с Решение 2011/130/ЕС (29) на 
Комисията, и въвеждат необходимите мер-
ки за техническото обработване на тези 
формати; когато се използва различен фор-
мат за електронен подпис, електронният 
подпис или електронният документ съдър-
жат информация относно съществуващите 
възможности за валидиране, за които отго-
варя държавата членка. Възможностите за 
валидиране позволяват на възлагащия орган 
да валидира получения електронен подпис 
като усъвършенстван електронен подпис, 
за който има квалифицирано удостоверение, 
онлайн, безплатно и по начин, разбираем за 
лицата, за които съответният език не е 
роден.

Държавите членки предоставят инфор-
мацията относно доставчика на услугите за 
валидиране на Комисията, която осигурява в 
интернет публичен достъп до представена-
та от държавите членки информация;

ii) когато офертата е подписана с по-
мощта на квалифицирано удостоверение, 
което е включено в доверителен списък, 
възлагащите органи не може да прилагат 
допълнителни изисквания, които могат да 
затруднят използването на тези подписи от 
оферентите.

По отношение на документите, използ-
вани в рамките на процедура за възлагане 
на обществена поръчка, които са подписани 
от компетентен орган на държава членка 
или от друг автор, компетентният орган 
или другият автор на документите, може 
да определи изисквания формат на усъвър-
шенстван електронен подпис в съответ-
ствие с изискванията на член 1, параграф 2 
от Решение 2011/130/ЕС. Те въвеждат необ-
ходимите мерки, за да може технически да 
обработват този формат, като включват 
нужната информация с оглед на обработва-
нето на подписа в съответния документ. 
Тези документи трябва да съдържат, в елек-
тронния подпис или в електронния документ, 
информация за възможностите за валидира-
не, които позволяват полученият електронен 
подпис да бъде валидиран онлайн, безплатно 
и по начин, разбираем за лицата, за които 
съответният език не е роден.

7. На Комисията се предоставя право-
мощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 87 за изменение на 
техническите данни и характеристиките, 
посочени в приложение IV, с цел отчитане на 
развитието на технологиите.

На Комисията се предоставя право-
мощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 87 за изменение на 
списъка в параграф 1, втора алинея, букви 
а)–г) от настоящия член, когато развитие-
то на технологиите направи неподходяща 
продължителната употреба на изключения 
при използването на електронни средства 
за комуникация или, по изключение, когато 
трябва да се предвидят нови изключения по-
ради развитието на технологиите.

За да се гарантира оперативната съв-
местимост на техническите формати 
и стандартите за процеси и съобщения, 
особено в трансграничен контекст, на Ко-
мисията се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в съответствие 
с член 87 за въвеждане на задължителното 
използване на такива специфични техни-

чески стандарти, по-специално във връзка 
с използването на възможността за елек-
тронно подаване, на електронни каталози и 
на средства за електронно удостоверяване 
на самоличността, само когато техниче-
ските стандарти са напълно изпитани и 
ползата от тях е доказана в практиката. 
Преди да направи задължително използва-
нето на даден технически стандарт, Коми-
сията внимателно проучва и свързаните с 
това разходи, по-специално по отношение 
на адаптирането към съществуващите ре-
шения за електронно възлагане на поръчки, 
включително инфраструктура, процеси или 
софтуер.

Член 23. Номенклатури
1. Всички препратки към номенклату-

ри в контекста на обществените поръчки 
трябва да се основават на Общия терми-
нологичен речник, свързан с обществените 
поръчки (CPV), приет с Регламент (ЕО) № 
2195/2002.

2. На Комисията се предоставя право-
мощието да приема делегирани актове в 
съответствие с член 87 за адаптиране на 
кодовете по CPV, посочени в настоящата 
директива, когато се налага в настоящата 
директива да се отразят промени в номен-
клатурата по CPV и тези промени не водят 
до изменение в обхвата на настоящата ди-
ректива.

Член 24. Конфликти на интереси
Държавите членки гарантират, че възла-

гащите органи вземат необходимите мерки 
за ефективно предотвратяване, разкриване 
и отстраняване на конфликтите на инте-
реси, които възникват при провеждането на 
процедури за възлагане на обществена по-
ръчка, така че да се избегне нарушаването 
на конкуренцията и да се осигури равнопо-
ставеност на всички икономически опера-
тори.

Понятието „конфликт на интереси“ 
включва най-малкото всяко положение, при 
което служители на възлагащия орган или 
на доставчик на услуги за възлагане на об-
ществени поръчки, действащ от името на 
възлагащия орган, които участват в про-
веждането на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка или могат да повлияят 
на резултата от нея, имат пряк или косвен 
финансов, икономически или друг личен инте-
рес, за който би могло да се приеме, че влияе 
на тяхната безпристрастност и независи-
мост във връзка с процедурата за възлагане 
на обществена поръчка.

ДЯЛ II
ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I. Процедури

Член 25. Условия, свързани със СДП и 
други международни споразумения

Доколкото попадат в обхвата на прило-
жения 1, 2, 4 и 5 и общите забележки към 
допълнение I на Европейския съюз към СДП, 
както и на другите обвързващи Съюза меж-
дународни споразумения, възлагащите орга-
ни третират строителството, доставки-
те, услугите и икономическите оператори 
на подписалите тези споразумения страни 
по не по-малко благоприятен начин от този, 
по който третират строителството, дос-
тавките, услугите и икономическите опера-
тори на Съюза.

Член 26. Избор на процедури
1. При възлагането на обществени по-

ръчки възлагащите органи прилагат нацио-
налните процедури, адаптирани в съответ-
ствие с настоящата директива, при условие 
че бъде публикувана покана за участие в 
състезателна процедура в съответствие 
с настоящата директива, без да се засяга 
член 32.

2. Държавите членки осигуряват на въз-
лагащите органи възможност да прилагат 
открити или ограничени процедури съгласно 
предвиденото в настоящата директива.

3. Държавите членки осигуряват на въз-
лагащите органи възможност да прилагат 
партньорства за иновации съгласно предви-
деното в настоящата директива.

4. Държавите членки осигуряват на въз-
лагащите органи възможност да приложат 
състезателна процедура с договаряне или 
състезателен диалог в следните случаи:

а) по отношение на строителство, дос-
тавки или услуги, които отговарят на един 
или повече от следните критерии:

i) потребностите на възлагащия орган 
не могат да бъдат удовлетворени без прис-
пособяване на леснодостъпни решения;

ii) те включват решения, свързани с про-
ектиране или иновации;

iii) поръчката не може да бъде възложена 
без предварително договаряне заради осо-
бени обстоятелства, свързани с характера, 
сложността или правната и финансовата 
рамка, или заради свързаните с тях рискове;

iv) техническите спецификации не могат 
да бъдат установени от възлагащия орган 
с необходимата точност с препратка към 
стандарт, европейска техническа оценка, 
общи технически спецификации или техни-
чески спецификации по смисъла на точки 2–5 
от приложение VII;

б) по отношение на строителство, дос-
тавки или услуги, за които след открита или 
ограничена процедура са подадени само не-
редовни или неприемливи оферти. В такива 
случаи не се изисква възлагащите органи да 
публикуват обявление за обществена поръч-
ка, когато включват в процедурата всички 
оференти, които отговарят на критериите 
по членове 57–64 и които при предишното 
си участие в откритата или ограничената 
процедура са представили оферти, отгова-
рящи на изискванията на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, като не 
включват други участници.

За нередовни се считат по-специално 
оферти, които не са в съответствие с до-
кументацията за обществената поръчка, 
които са получени със закъснение, за които 
има данни за тайно споразумение или коруп-
ция или които възлагащият орган счита за 
необичайно ниски. За неприемливи се считат 
по-специално оферти, подадени от оферен-
ти, които не притежават необходимите 
квалификации, и оферти, чиято цена над-
хвърля бюджета на възлагащия орган, опре-
делен и документиран преди започването на 
процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.

5. Състезателната процедура се обя-
вява посредством обявление за поръчка съ-
гласно член 49.

Когато поръчката се възлага с ограниче-
на процедура или състезателна процедура с 
договаряне, държавите членки могат, неза-
висимо от разпоредбите на първа алинея от 
настоящия параграф, да предвидят възмож-
ност нецентралните възлагащи органи или 
определени категории от тях да обявяват 
състезателната процедура с обявление за 
предварителна информация по член 48, па-
раграф 2.

Когато процедурата се обявява с обяв-
ление за предварителна информация по член 
48, параграф 2, икономическите оператори, 
изразили интерес след публикуването на 
обявлението за предварителна информация, 
биват впоследствие поканени да потвърдят 
своя интерес писмено с „покана за потвър-
ждаване на интерес“ в съответствие с член 
54.

6. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи възможност да при-
лагат процедура на договаряне без предва-
рително публикуване на покана за участие в 
състезателна процедура само в специални-
те случаи и обстоятелства, изрично посоче-
ни в член 32. Държавите членки не допускат 
тази процедура да бъде прилагана в никакви 
други случаи, освен посочените в член 32.

Член 27. Открита процедура
1. При откритите процедури всеки заин-

тересован икономически оператор може да 
подаде оферта в отговор на покана за учас-
тие в състезателна процедура.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 35 дни от датата на изпращане 
на обявлението за обществената поръчка.

Офертата се придружава от изисква-
ната от възлагащия орган информация за 
качествен подбор.

2. Когато възлагащите органи са публи-
кували обявление за предварителна инфор-
мация, което не се използва като покана за 
участие в състезателна процедура, мини-
малният срок за получаване на оферти по 
параграф 1, втора алинея от настоящия 
член може да се съкрати на 15 дни, ако са 
изпълнени всички изброени по-долу условия:

а) обявлението за предварителна ин-
формация включва цялата необходима ин-
формация за обявлението за поръчката по 
част Б, раздел I от приложение V, доколкото 
тази информация е била на разположение към 
момента на публикуване на обявлението за 
предварителна информация;

б) обявлението за предварителна инфор-
мация е изпратено за публикуване между 35 
дни и 12 месеца преди датата на изпращане 
на обявлението за поръчката.

3. Когато неотложни обстоятелства, 
надлежно обосновани от възлагащия орган, 
направят невъзможно прилагането на срока 
по параграф 1, втора алинея, той може да 
определи срок, който не е по-кратък от 15 
дни от датата на изпращане на обявление-
то за поръчката.

4. Възлагащият орган може да съкрати 
с пет дни срока за получаване на оферти 
по параграф 1, втора алинея от настоящия 
член, когато допуска подаването на оферти-
те с електронни средства в съответствие 
с член 22, параграф 1, първа алинея и член 22, 
параграфи 5 и 6.

Член 28. Ограничена процедура

1. При ограничените процедури всеки 
икономически оператор може да подаде за-
явление за участие в отговор на покана за 
участие в състезателна процедура, която 
съдържа информацията по части Б и В от 
приложение V, в зависимост от случая, като 
представи поисканата от възлагащия орган 
информация за качествен подбор.

Минималният срок за получаване на за-
явленията за участие е 30 дни от датата 
на изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за предва-
рителна информация като покана за участие 
в състезателна процедура – от датата на 
изпращане на поканата за потвърждаване 
на интерес.

2. Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след негова 
оценка на представената информация, мо-
гат да подават оферта. Възлагащите ор-
гани могат да ограничат броя на подходя-
щите кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в съответствие 
с член 65.

Минималният срок за получаване на 
офертите е 30 дни от датата на изпраща-
не на поканата за представяне на оферти.

3. Когато възлагащите органи са публи-
кували обявление за предварителна инфор-
мация, което не се използва като покана за 
участие в състезателна процедура, мини-
малният срок за получаване на оферти по па-
раграф 2, втора алинея от настоящия член 
може да се съкрати на 10 дни, при условие 
че са изпълнени всички изброени по-долу ус-
ловия:

а) обявлението за предварителна инфор-
мация включва цялата необходима инфор-
мация по част Б, раздел I от приложение V, 
доколкото тази информация е била на раз-
положение към момента на публикуване на 
обявлението за предварителна информация;

б) обявлението за предварителна инфор-
мация е изпратено за публикуване между 35 
дни и 12 месеца преди датата на изпращане 
на обявлението за поръчката.

4. Държавите членки може да осигурят 
на всички или на конкретни категории не-
централни възлагащи органи възможност да 
установяват срока за получаването на офер-
ти по взаимно споразумение на възлагащия 
орган и избраните кандидати, при условие 
че всички избрани кандидати разполагат с 
еднакво време, за да изготвят и подадат 
своите оферти. Когато няма споразумение 
относно срока за получаване на офертите, 
този срок е най-малко 10 дни от датата, на 
която е изпратена поканата за представяне 
на оферти.

5. Срокът за получаване на оферти по 
параграф 2 от настоящия член може да се 
съкрати с пет дни, когато възлагащият ор-
ган допуска подаването на офертите с елек-
тронни средства в съответствие с член 22, 
параграфи 1, 5 и 6.

6. Когато неотложни обстоятелства, 
надлежно обосновани от възлагащите ор-
гани, направят невъзможно прилагането на 
сроковете по настоящия член, възлагащите 
органи могат да определят:

а) срок за получаването на заявления за 
участие, който не може да бъде по-малък от 
15 дни от датата на изпращане на обявле-
нието за поръчка;

б) срок за получаването на оферти, кой-
то не може да бъде по-малък от 10 дни от 
датата на изпращане на поканата за пред-
ставяне на оферти.

Член 29. Състезателна процедура с до-
говаряне

1. При състезателните процедури с до-
говаряне всеки икономически оператор може 
да подаде заявление за участие в отговор 
на покана за участие в състезателна проце-
дура, съдържаща информацията, посочена в 
части Б и В от приложение V, като предста-
ви поисканата от възлагащия орган инфор-
мация за качествен подбор.

В документацията за обществената 
поръчка възлагащите органи определят 
предмета на обществената поръчка, като 
описват своите потребности и необходими-
те характеристики на доставките, строи-
телството или услугите, които трябва да 

(27) Директива 1999/93/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно 
правната рамка на Общността за електронните 
подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

(28) Решение 2009/767/ЕО на Комисията от 16 
октомври 2009 г. за определяне на мерки, улеснява-
щи прилагането на процедури с помощта на елек-
тронни средства чрез единични звена за контакт 
в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета относно услугите 
на вътрешния пазар (ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 36).

(29) Решение 2011/130/ЕС на Комисията от 25 
февруари 2011 г. за установяване на минимални из-
исквания за трансграничната обработка на доку-
менти, подписани електронно от компетентните 
органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета относно услугите 
на вътрешния пазар (ОВ L 53, 26.2.2011 г., стр. 66).
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бъдат доставени, и определят критериите 
за възлагане на поръчката. В тях се посоч-
ват и елементите от описанието, които 
представляват минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят всички оферти.

Предоставената информация трябва да 
е достатъчно точна, за да могат икономи-
ческите оператори да определят характера 
и обхвата на поръчката и да решат дали да 
подадат заявление за участие в процедура-
та.

Минималният срок за получаване на за-
явленията за участие е 30 дни от датата 
на изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за предва-
рителна информация като покана за участие 
в състезателна процедура – от датата на 
изпращане на поканата за потвърждаване на 
интерес. Минималният срок за получаване 
на първоначални оферти е 30 дни от датата 
на изпращане на поканата. Прилага се член 
28, параграфи 3–6.

2. Само икономическите оператори, по-
канени от възлагащия орган след оценката 
на представената информация, могат да 
подадат първоначална оферта, която служи 
за основа на последващото договаряне. Въз-
лагащите органи могат да ограничат броя 
на подходящите кандидати, които да бъдат 
поканени за участие в процедурата, в съот-
ветствие с член 65.

3. Освен ако не е предвидено друго в па-
раграф 4, възлагащите органи провеждат с 
оферентите преговори по първоначалните 
и всички последващи оферти, подадени от 
тях, с изключение на окончателните оферти 
по смисъла на параграф 7, за да подобрят 
тяхното съдържание.

Минималните изисквания и критериите 
за възлагане не подлежат на договаряне.

4. Възлагащите органи може да възла-
гат поръчки въз основа на първоначалните 
оферти без договаряне, когато са посочили в 
обявлението за поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес, че си запазват 
тази възможност.

5. По време на преговорите възлагащите 
органи гарантират равнопоставеност на 
всички оференти. За тази цел те не предос-
тавят информация по дискриминационен на-
чин, който може да даде предимство на някои 
оференти за сметка на други. Те информи-
рат писмено всички оференти, чиито офер-
ти не са отхвърлени съгласно параграф 6, 
за всякакви промени в техническите специ-
фикации или в друг документ от документа-
цията за обществената поръчка, различен 
от този, в който се определят минималните 
изисквания. След внасянето на такива про-
мени възлагащите органи предоставят на 
оферентите достатъчно време, за да про-
менят и представят отново, в зависимост 
от случая, изменените оферти.

В съответствие с член 21 възлагащите 
органи не разкриват на другите участници 
поверителна информация, предоставена от 
кандидат или оферент, участващ в догова-
рянето, без неговото съгласие. Това съгла-
сие не може да бъде под формата на общо 
освобождаване от отговорност, а се дава 
по отношение на намерението да се съобщи 
конкретна информация.

6. Състезателните процедури с дого-
варяне могат да се провеждат на последо-
вателни етапи, за да се намали броят на 
офертите за договаряне, като се прилагат 
критериите за възлагане, посочени в обяв-
лението за поръчката, в поканата за пот-
върждаване на интерес или в друг документ 
за обществената поръчка. В обявлението 
за поръчката, поканата за потвърждаване 
на интерес или в друг документ, свързан с 
обществената поръчка, възлагащият орган 
посочва дали ще използва тази възможност.

7. Когато възлагащият орган възнамеря-
ва да приключи договарянето, той информи-
ра останалите оференти за това и опреде-
ля общ срок за подаването на всякакви нови 
или актуализирани оферти. Той проверява 
дали окончателните оферти отговарят на 
минималните изисквания и дали съответ-
стват на член 56, параграф 1, прави оценка 
на окончателните оферти въз основа на кри-
териите за възлагане и възлага поръчката в 
съответствие с членове 66–69.

Член 30. Състезателен диалог
1. При състезателния диалог всеки ико-

номически оператор може да подаде заявле-
ние за участие в отговор на обявление за 
обществена поръчка, като представи поис-
каната от възлагащия орган информация за 
качествен подбор.

Минималният срок за получаване на за-
явление за участие е 30 дни от датата на 
изпращане на обявлението за обществена-
та поръчка.

Само икономическите оператори, по-
канени от възлагащия орган след оценка 
на представената информация, могат да 
участват в диалога. Възлагащите органи 
могат да ограничат броя на подходящите 
кандидати, които да бъдат поканени за учас-

тие в процедурата, в съответствие с член 
65. Поръчката се възлага единствено въз ос-
нова на критерия за най-добро съотношение 
качество/цена в съответствие с член 67, 
параграф 2.

2. Възлагащите органи посочват своите 
потребности и изисквания в обявлението за 
поръчката и ги определят в същото обявле-
ние и/или в описателен документ. Едновре-
менно с това и в същите документи те по-
сочват и определят избраните критерии за 
възлагане и определят индикативен график.

3. Възлагащите органи започват диалог 
с участниците, избрани съгласно съответ-
ните разпоредби на членове 56–66, целта на 
който е да се установят и определят най-
подходящите средства за удовлетворяване 
на потребностите на възлагащите органи. 
По време на диалога последните могат да 
обсъждат всички аспекти на поръчката с 
избраните участници.

По време на диалога възлагащите органи 
гарантират равнопоставеност на всички 
участници. За тази цел те не предоставят 
информация по дискриминационен начин, кой-
то може да даде предимство на някои учас-
тници за сметка на други.

В съответствие с член 21 възлагащите 
органи не разкриват на другите участници 
предложените решения или друга повери-
телна информация, предоставена по време 
на диалога от участващ кандидат или офе-
рент, без неговото съгласие. Това съгласие 
не може да бъде под формата на общо ос-
вобождаване от отговорност, а се дава по 
отношение на намерението да се съобщи 
конкретна информация.

4. Състезателните диалози могат да се 
провеждат на последователни етапи, за да 
се намали броят на решенията за обсъждане 
на етапа на диалога, като се прилагат кри-
териите за възлагане, установени в обявле-
нието за поръчката или в описателния доку-
мент. Възлагащият орган посочва дали ще 
използва тази възможност в обявлението за 
поръчката или в описателния документ.

5. Възлагащият орган продължава диало-
га, докато набележи решението или решени-
ята, които могат да удовлетворят неговите 
потребности.

6. След като обявят диалога за приключен 
и уведомят за това оставащите участници, 
възлагащите органи ги канят да предста-
вят окончателните си оферти въз основа 
на представеното(ите) и конкретизирано(и) 
по време на диалога решение(я). Офертите 
трябва да съдържат всички задължителни 
елементи, необходими за изпълнението на 
проекта.

Офертите могат да бъдат разяснявани, 
уточнявани и подобрявани по искане на въз-
лагащия орган. Подобни разяснения, уточне-
ния, подобрения и допълнителна информация 
обаче не могат да променят основните ха-
рактеристики на офертата или на общест-
вената поръчка, включително потребности-
те и изискванията, посочени в обявлението 
за поръчката или в описателния документ, 
когато тези промени в характеристиките, 
потребностите и изискванията може да до-
ведат до нарушаване на конкуренцията или 
до дискриминация.

7. Възлагащите органи оценяват получе-
ните оферти въз основа на критериите за 
възлагане, изложени в обявлението за поръч-
ката или в описателния документ.

По искане на възлагащия орган може да 
се проведе договаряне с оферента, опреде-
лен като подал офертата, характеризираща 
се с най-добро съотношение качество/цена 
в съответствие с член 67, за да се потвър-
дят финансовите ангажименти или други 
условия, съдържащи се в офертата, като се 
уточнят окончателно условията на поръч-
ката, при условие че това не води до изме-
нение по същество на основни параметри 
на офертата или на обществената поръчка, 
включително потребностите и изисквани-
ята, посочени в обявлението за поръчката 
или в описателния документ, и че няма опас-
ност от нарушаване на конкуренцията или 
от дискриминация.

8. Възлагащите органи могат да предви-
дят награди или плащания за участниците 
в диалога.

Член 31. Партньорство за иновации
1. При партньорствата за иновации все-

ки икономически оператор може да подаде 
заявление за участие в отговор на обявление 
за обществена поръчка, като представи по-
исканата от възлагащия орган информация 
за качествен подбор.

В документацията за обществената по-
ръчка възлагащият орган посочва потреб-
ността от новаторски продукт, услуга или 
строителство, която не може да бъде удо-
влетворена чрез закупуване на вече налични 
на пазара продукти, услуги или строител-
ство. Той посочва кои елементи от описа-
нието представляват минималните изиск-
вания, на които трябва да отговарят всички 
оферти. Предоставената информация тряб-

ва да бъде достатъчно точна, за да могат 
икономическите оператори да определят ха-
рактера и обхвата на търсеното решение 
и да решат дали да подадат заявление за 
участие в процедурата.

Възлагащият орган може да реши да ус-
танови партньорство за иновации с един 
партньор или с повече партньори, които из-
вършват отделна научноизследователска и 
развойна дейност.

Минималният срок за получаване на заяв-
ление за участие е 30 дни от датата на из-
пращане на обявлението за обществената 
поръчка. Само икономическите оператори, 
поканени от възлагащия орган след оценка-
та на представената информация, могат 
да участват в процедурата. Възлагащите 
органи могат да ограничат броя на подходя-
щите кандидати, които да бъдат поканени 
за участие в процедурата, в съответствие 
с член 65. Поръчките се възлагат единстве-
но въз основа на критерия за възлагане за 
най-добро съотношение качество/цена в 
съответствие с член 67.

2. Партньорството за иновации цели 
разработването на новаторски продукт, 
услуга или строителство и последващото 
закупуване на получените в резултат на 
това доставки, услуги или строителство, 
при условие че те съответстват на нива-
та на изпълнение и максималните разходи, 
договорени между възлагащите органи и 
участниците.

Партньорството за иновации се струк-
турира на последователни етапи съобразно 
последователността на стъпките в проце-
са на научни изследвания и иновации, което 
може да включва производството на проду-
ктите, предоставянето на услугите или из-
вършването на строителството. Партньор-
ството за иновации определя междинни цели, 
които партньорите трябва да постигнат, и 
предвижда заплащане на възнаграждението 
на подходящи вноски.

Въз основа на тези цели възлагащият 
орган може след всеки етап да реши да при-
ключи партньорството за иновации или при 
партньорство за иновации с няколко парт-
ньори, да намали броя на партньорите чрез 
прекратяване на отделни договори, ако въз-
лагащият орган е посочил тази възможност 
и условията за това в документацията за 
обществената поръчка.

3. Освен ако не е предвидено друго в на-
стоящия член, възлагащите органи догова-
рят с оферентите първоначалните и всички 
последващи оферти, подадени от тях, с из-
ключение на окончателните оферти, за да 
подобрят тяхното съдържание.

Минималните изисквания и критериите 
за възлагане не подлежат на договаряне.

4. По време на преговорите възлагащите 
органи гарантират равнопоставеност на 
всички оференти. За тази цел те не предос-
тавят информация по дискриминационен на-
чин, който може да даде предимство на някои 
оференти за сметка на други. Те информи-
рат писмено всички оференти, чиито офер-
ти не са отхвърлени съгласно параграф 5, 
за всякакви промени в техническите специ-
фикации или в друг документ от документа-
цията за обществената поръчка, различен 
от този, в който се определят минималните 
изисквания. След внасянето на такива про-
мени възлагащите органи предоставят на 
оферентите достатъчно време, за да про-
менят и представят отново в зависимост 
от случая изменените оферти.

В съответствие с член 21 възлагащите 
органи не разкриват на другите участници 
поверителна информация, предоставена от 
кандидат или оферент, участващ в догова-
рянето, без неговото съгласие. Това съгла-
сие не може да бъде под формата на общо 
освобождаване от отговорност, а се дава 
по отношение на намерението да се съобщи 
конкретна информация.

5. Процедурите за партньорство за ино-
вации могат да се провеждат на последо-
вателни етапи с цел да се намали броят на 
офертите, които се договарят, чрез прила-
гане на критериите за възлагане, посочени 
в обявлението за поръчката, в поканата за 
потвърждаване на интерес или в докумен-
тацията за обществената поръчка. В обяв-
лението за поръчката, поканата за потвър-
ждаване на интерес или документацията за 
обществената поръчка възлагащият орган 
посочва дали ще използва тази възможност.

6. При подбора на кандидатите възла-
гащите органи прилагат по-специално кри-
териите по отношение на капацитета на 
кандидатите в областта на научноизследо-
вателската и развойната дейност и разра-
ботването и внедряването на новаторски 
решения.

Само икономическите оператори, пока-
нени от възлагащия орган след оценка на по-
исканата информация, могат да представят 
проекти за изследвания и иновации, чиято 
цел е удовлетворяване на потребностите, 
установени от възлагащия орган, които не 
могат да се удовлетворят от съществува-

щите решения.
В документацията за обществената 

поръчка възлагащият орган определя прави-
лата, приложими към правата върху интелек-
туалната собственост. При партньорство 
за иновации с няколко партньора възлага-
щият орган не разкрива, в съответствие с 
член 21, на другите партньори предложените 
решения или друга поверителна информация, 
предоставена от даден партньор в рамките 
на партньорството, без съгласието на този 
партньор. Това съгласие не може да бъде под 
формата на общо освобождаване от отго-
ворност, а се дава по отношение на намере-
нието да се съобщи конкретна информация.

7. Възлагащият орган гарантира, че 
структурата на партньорството и по-спе-
циално продължителността и стойността 
на различните етапи отразяват степента 
на новаторство на предложеното решение 
и последователността на научноизследова-
телските и иновационните дейности, необ-
ходими за разработването на новаторско 
решение, което все още не се предлага на 
пазара. Очакваната стойност на закупува-
ните доставки, услуги или строителство 
не трябва да е несъразмерна по отношение 
на инвестицията, необходима за тяхното 
разработване.

Член 32. Използване на процедурата на 
договаряне без предварително обявление

1. В специалните случаи и обстоятел-
ства, посочени в параграфи 2–5, държавите 
членки могат да осигурят на възлагащите 
органи възможност да възлагат обществе-
на поръчка посредством процедура на дого-
варяне без предварително обявление.

2. Процедурата на договаряне без пред-
варително обявление може да се използва за 
обществени поръчки за строителство, об-
ществени поръчки за доставки и обществе-
ни поръчки за услуги във всеки от следните 
случаи:

а) когато в отговор на открита или 
ограничена процедура не са подадени офер-
ти или подходящи оферти или не са подадени 
заявления за участие или подходящи заявле-
ния за участие, при условие че първоначално 
обявените условия на поръчката не са съ-
ществено изменени и че е изпратен доклад 
до Комисията, когато тя е поискала това.

Счита се, че дадена оферта е неподходя-
ща, когато не съответства на поръчката, 
тъй като явно не може без съществени про-
мени да отговори на посочените в докумен-
тацията за обществената поръчка потреб-
ности и изисквания на възлагащия орган. 
Счита се, че дадено заявление за участие 
е неподходящо, когато съответният иконо-
мически оператор трябва или може да бъде 
изключен в съответствие с член 57 или не 
отговаря на критериите за подбор, устано-
вени от възлагащия орган в съответствие 
с член 58;

б) когато строителството, доставките 
или услугите могат да се осигурят само от 
конкретен икономически оператор поради 
някоя от следните причини:

i) целта на поръчката е да се създаде 
или придобие уникално произведение на изку-
ството или творческо изпълнение;

ii) отсъствие на конкуренция по техни-
чески причини;

iii) закрила на изключителни права, вклю-
чително на права върху интелектуалната 
собственост.

Изключенията по подточки ii) и iii) се при-
лагат само когато не съществува доста-
тъчно добра алтернатива или заместител 
и отсъствието на конкуренция не се дължи 
на изкуствено стесняване на параметрите 
на поръчката;

в) доколкото това е абсолютно необхо-
димо, когато поради изключителни неотлож-
ни обстоятелства, предизвикани от съби-
тия, които не могат да бъдат предвидени 
от възлагащия орган, не могат да бъдат 
спазени сроковете за откритата или огра-
ничената процедура или състезателната 
процедура с договаряне. Обстоятелствата, 
с които се обосновава наличието на крайна 
неотложност, в никакъв случай не трябва да 
се дължат на възлагащия орган;

3. Процедурата на договаряне без пред-
варително обявление може да се използва за 
обществени поръчки за доставки в следни-
те случаи:

а) когато стоките, предмет на достав-
ка, се произвеждат единствено с цел науч-
ноизследователска дейност, експеримент, 
проучване или развойна дейност; възлага-
ните съгласно настоящата буква поръчки 
обаче не обхващат производството в ко-
личества, които позволяват да се осигури 
достатъчна пазарна реализация или да се 
покрият разходите за научноизследовател-
ска и развойна дейност;

б) когато са необходими допълнител-
ни доставки от първоначалния доставчик, 
предназначени за частична замяна на дос-
тавки или инсталации или за допълване на 
съществуващите доставки или инсталации, 
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когато смяната на доставчика би принуди-
ла възлагащия орган да придобие доставки 
с различни технически характеристики, 
което би довело до несъвместимост или 
несъразмерно технически затруднения при 
експлоатацията и поддръжката; продължи-
телността на договорите за такива по-
ръчки, както и на периодично повтарящи се 
договори за поръчки по правило не може да 
надвишава три години;

в) при доставки, които се котират и ку-
пуват нa стокова борса;

г) при закупуване на доставки или услуги 
при особено изгодни условия от доставчик, 
който окончателно прекратява стопанската 
си дейност, или от синдици или ликвидатори 
при производство по несъстоятелност, при 
наличие на споразумение с кредитори или 
друга сходна процедура съгласно национал-
ните законови или подзаконови разпоредби.

4. Процедурата на договаряне без пред-
варително обявление може да се използва за 
обществени поръчки за услуги, когато въ-
просната поръчка се предхожда от конкурс 
за проект, организиран в съответствие с 
настоящата директива, и ще се възложи, съ-
гласно предвидените в конкурса за проект 
правила, на победителя или на един от побе-
дителите в конкурса за проект; във втория 
случай всички победители трябва да бъдат 
поканени да участват в договарянето.

5. Процедурата на договаряне без пред-
варително обявление може да се използва за 
ново строителство или услуги, които се със-
тоят в повторение на подобно строител-
ство или услуги, възложени от същите въз-
лагащи органи на получилия първоначалната 
поръчка икономически оператор, при условие 
че това строителство или услуги съответ-
стват на основния проект, в изпълнение на 
който е възложена първоначалната поръчка 
съгласно процедура по член 26, параграф 1. 
В основния проект се посочва размерът на 
възможното допълнително строителство 
или услуги и условията, при които те ще се 
възлагат.

Веднага щом започне процедурата за 
възлагане на обществена поръчка за първо-
началния проект, се обявява възможността 
за прилагане на тази процедура, като обща-
та прогнозна стойност на допълнителното 
строителство или услуги се взема предвид 
от възлагащите органи, когато прилагат 
член 4.

Тази процедура може да се прилага само 
за срок от три години след сключване на 
първоначалния договор.

ГЛАВА II. Техники и инструменти за 
електронни и комбинирани обществени 
поръчки

Член 33. Рамкови споразумения
1. Възлагащите органи могат да сключ-

ват рамкови споразумения, при условие че 
прилагат процедурите, предвидени в насто-
ящата директива.

„Рамково споразумение“ означава спора-
зумение между един или повече възлагащи 
органи и един или повече икономически опе-
ратори, чиято цел е да се определят усло-
вията на поръчките, които ще се възложат 
през определен период, и по-специално усло-
вията, свързани с цените, и когато е целесъ-
образно – с предвидените количества.

Срокът на рамковото споразумение не 
може да надвишава четири години, освен в 
изключителни, надлежно обосновани случаи, 
по-специално предвид предмета на рамково-
то споразумение.

2. Поръчките, основаващи се на рамково 
споразумение, се възлагат съгласно проце-
дурите, предвидени в настоящия параграф и 
в параграфи 3 и 4.

Тези процедури могат да се прилагат 
само между възлагащите органи, които са 
ясно обозначени за тази цел в поканата за 
участие в състезателна процедура или в по-
каната за потвърждаване на интерес, и ико-
номическите оператори, които са страна по 
сключеното рамково споразумение.

Поръчките, основаващи се на рамково 
споразумение, в никакъв случай не могат да 
водят до съществени изменения в условия-
та, определени в него, и по-специално в слу-
чая, посочен в параграф 3.

3. Когато се сключва рамково споразу-
мение само с един икономически оператор, 
поръчките, основаващи се на това рамково 
споразумение, се възлагат в рамките на ус-
ловията, определени в него.

При възлагането на тези поръчки възла-
гащите органи могат да се обърнат писме-
но към икономическия оператор – страна по 
рамковото споразумение, с искане да допъл-
ни своята оферта, ако е необходимо.

4. Когато е сключено рамково споразу-
мение с повече от един икономически опера-
тор, това рамково споразумение се изпълня-
ва по един от следните начини:

а) спазват се редът и условията на 
рамковото споразумение, без да се подно-
вява състезателната процедура, когато в 

него са посочени всички условия, уреждащи 
изпълнението на съответното строител-
ство, услуги и доставки, както и обектив-
ните условия за определяне на това кой от 
икономическите оператори – страни по рам-
ковото споразумение, трябва да ги изпълни; 
вторият вид условия се посочват в докумен-
тацията за обществената поръчка относно 
рамковото споразумение;

б) когато в рамковото споразумение са 
посочени всички условия, уреждащи изпъл-
нението на строителството, услугите и 
доставките – отчасти без подновяване на 
състезателната процедура съгласно буква 
а) и отчасти с подновяване на състезател-
ната процедура между икономическите опе-
ратори, страни по рамковото споразумение 
съгласно буква в), когато тази възможност 
е предвидена от възлагащите органи в до-
кументацията за обществената поръчка 
относно рамковото споразумение. Изборът 
дали конкретното строителство, доставки 
или услуги да бъдат придобити след подно-
вяване на състезателната процедура или 
пряко при условията, посочени в рамковото 
споразумение, се прави съгласно обективни 
критерии, които са посочени в документа-
цията за обществената поръчка относно 
рамковото споразумение. В тази докумен-
тация се посочва и кои условия могат да 
бъдат предмет на подновена състезателна 
процедура.

Възможностите, предвидени в първа али-
нея от настоящата буква, се прилагат и за 
всяка обособена позиция по рамковото спо-
разумение, за която в рамковото споразуме-
ние са определени всички условия, уреждащи 
изпълнението на строителството, услугите 
и доставките, независимо от това дали са 
били определени всички условия, уреждащи 
изпълнението на съответното строител-
ство, услуги и доставки по други обособени 
позиции.

в) когато не всички условия, уреждащи 
изпълнението на строителството, услугите 
и доставките, са посочени в рамковото спо-
разумение – чрез подновяване на състеза-
телната процедура между икономическите 
оператори, които са страни по рамковото 
споразумение.

5. Състезателните процедури по пара-
граф 4, букви б) и в) се основават на същите 
условия, които се прилагат за възлагането 
на рамковото споразумение, а когато е не-
обходимо – на по-точно формулирани условия, 
и когато е целесъобразно – на други условия, 
посочени в документацията за обществе-
ната поръчка относно рамковото споразу-
мение, в съответствие със следната про-
цедура:

а) за всяка поръчка, която трябва да бъде 
възложена, възлагащите органи се обръщат 
писмено към икономическите оператори, 
които са в състояние да я изпълнят;

б) възлагащите органи определят доста-
тъчно дълъг срок за представяне на оферти-
те за всяка отделна поръчка, като вземат 
предвид фактори като сложността на пред-
мета на поръчката и времето, необходимо 
за изпращане на офертите;

в) офертите се представят в писмен 
вид и не се отварят до изтичане на предви-
дения срок за отговор;

г) възлагащите органи възлагат всяка 
поръчка на оферента, който е представил 
най-добрата оферта въз основа на критери-
ите за възлагане, определени в документа-
цията за обществената поръчка относно 
рамковото споразумение.

Член 34. Динамични системи за покуп-
ки

1. Възлагащите органи могат да използ-
ват динамична система за покупки при чес-
то осъществявани покупки, чиито характе-
ристики във вида, в който се предлагат по 
принцип на пазара, отговарят на изисквани-
ята на възлагащите органи. Динамичната 
система за покупки се осъществява като из-
цяло електронен процес и е открита за все-
ки икономически оператор, който отговаря 
на критериите за подбор, през целия срок на 
действие на системата за покупки. Тя може 
да бъде разделена на категории продукти, 
строителство или услуги, определени обек-
тивно въз основа на характеристиките на 
поръчката, която ще бъде изпълнена в съот-
ветната категория. Тези характеристики 
могат да включват посочване на максимално 
допустимия размер на последващите кон-
кретни поръчки или посочване на конкретен 
географски район, в който ще се изпълняват 
последващите конкретни поръчки.

2. За да възложат поръчки чрез динамич-
на система за покупки, възлагащите органи 
спазват правилата на ограничената проце-
дура. Всички кандидати, които отговарят на 
критериите за подбор, се допускат до сис-
темата, като броят на кандидатите, които 
се допускат до системата, не се ограничава 
в съответствие с член 65. Когато възлага-
щите органи са разделили системата на ка-
тегории продукти, строителство или услуги 

съгласно параграф 1 от настоящия член, те 
посочват приложимите критерии за подбор 
за всяка категория.

Независимо от член 28 се прилагат след-
ните срокове:

а) минималният срок за получаване на 
заявленията за участие е 30 дни от датата 
на изпращане на обявлението за поръчката 
или, когато се използва обявление за предва-
рителна информация като покана за участие 
в състезателна процедура – от датата на 
изпращане на поканата за потвърждаване 
на интерес. След като бъде изпратена пока-
ната зa представяне нa оферти за първата 
конкретна поръчка в рамките на динамична 
система за покупки, не се предвиждат пос-
ледващи срокове за получаване на заявления 
за участие;

б) минималният срок за получаване на 
офертите е най-малко 10 дни от датата на 
изпращане на поканата за представяне на 
оферти. когато е целесъобразно, се прилага 
член 28, параграф 4. Не се прилага член 28, 
параграфи 3 и 5.

3. Цялата комуникация в контекста на 
динамична система за покупки се осъщест-
вява само с електронни средства в съот-
ветствие с член 22, параграфи 1, 3, 5 и 6.

4. За целите на възлагането на поръчки 
в рамките на динамична система за покупки 
възлагащите органи:

а) публикуват покана за участие в със-
тезателна процедура, от която да е ясно, 
че става въпрос за динамична система за 
покупки;

б) посочват в документацията за об-
ществената поръчка най-малко естество-
то и прогнозното количество на предвиде-
ните покупки, както и цялата необходима 
информация за динамичната система за 
покупки, включително за това как функцио-
нира динамичната система за покупки, из-
ползваното електронно оборудване, органи-
зацията и спецификациите на техническото 
свързване;

в) посочват евентуалното разделяне 
на категории продукти, строителство или 
услуги и характеристиките, които ги опре-
делят;

г) предлагат неограничен и пълен пряк 
достъп до документацията за обществе-
ната поръчка през целия срок на действие 
на системата в съответствие с член 53.

5. Възлагащите органи предоставят на 
всеки икономически оператор през целия 
срок на действие на динамичната система 
за покупки възможността да заяви участие 
в системата при условията на параграф 2. 
Възлагащите органи изготвят оценка на 
тези заявления съгласно критериите за под-
бор в рамките на 10 работни дни след тях-
ното получаване. В отделни случаи, когато 
това е обосновано, този срок може да бъде 
удължен на 15 работни дни, по-специално при 
необходимост да се разгледат допълнителни 
документи или да се провери по друг начин 
дали са изпълнени критериите за подбор.

Независимо от първа алинея, докато 
няма изпратена покана за представяне на 
оферти за първата конкретна поръчка в 
рамките на динамичната система за покуп-
ки, възлагащите органи могат да удължа-
ват срока за оценяване, при условие че през 
удължения срок за оценяване не се публикува 
покана за представяне на оферти. Възлага-
щите органи посочват в документацията 
за обществената поръчка продължителнос-
тта на удължения срок, който имат намере-
ние да приложат.

Възлагащите органи уведомяват въз-
можно най-скоро заинтересования иконо-
мически оператор дали е бил допуснат до 
динамичната система за покупки.

6. Възлагащите органи канят всички 
допуснати участници да подадат оферта 
за всяка конкретна обществена поръчка в 
рамките на динамичната система за покуп-
ки в съответствие с член 54. Когато дина-
мичната система за покупки е разделена 
на категории строителство, продукти или 
услуги, възлагащите органи канят всички 
участници, допуснати до категорията, съ-
ответстваща на конкретната поръчка, да 
подадат оферта.

Възлагащите органи възлагат поръчка-
та на оферента, подал най-добрата оферта 
въз основа на критериите за възлагане, по-
сочени в обявлението за поръчката за ди-
намичната система за покупки, или, когато 
обявление за предварителна информация се 
използва като покана за участие в състеза-
телна процедура – в поканата за потвържда-
ване на интерес. Когато е целесъобразно, 
тези критерии могат да бъдат формулира-
ни по-точно в поканата за представяне на 
оферти.

7. Възлагащите органи могат по всяко 
време през срока на действие на динамична-
та система за покупки да поискат от допус-
натите участници да представят обновена 
и актуализирана лична декларация съгласно 
предвиденото в член 59, параграф 1 в срок 
от пет работни дни, считано от датата, на 

която е предадено искането.
Член 59, параграфи 4–6 се прилагат през 

целия срок на действие на динамичната сис-
тема за покупки.

8. Възлагащите органи посочват срока 
на действие на динамичната система за по-
купки в поканата за участие в състезателна 
процедура. Те уведомят Комисията за всяка 
промяна на срока на действие, като използ-
ват следните стандартни образци:

а) когато срокът на действие се проме-
ня без прекратяване на действието на сис-
темата – образеца, използван първоначално 
за поканата за участие в състезателна про-
цедура за динамичната система за покупки;

б) когато действието на системата се 
прекратява – обявление за възложена поръч-
ка съгласно член 50.

9. Преди или по време на срока на дейст-
вие на динамичната система за покупки не 
може да се начисляват такси на икономиче-
ските оператори, които са заинтересова-
ни от динамичната система за покупки или 
участват като страна в нея.

Член 35. Електронни търгове
1. Възлагащите органи могат да използ-

ват електронни търгове, при които се пред-
ставят нови цени, преразгледани в посока 
надолу цени и/или нови стойности, засягащи 
определени елементи от офертите.

За тази цел възлагащите органи струк-
турират електронния търг като повтарящ 
се електронен процес, който започва след 
първоначална пълна оценка на офертите, 
която позволява те да бъдат класирани с 
помощта на автоматични методи за оценка.

Не се организират електронни търгове 
за някои обществени поръчки за услуги или 
строителство, които имат за предмет ин-
телектуални дейности – например проекти-
ране на строителство – и които не могат 
да бъдат класирани посредством автома-
тични методи за оценка.

2. При открити или ограничени проце-
дури или състезателни процедури с догова-
ряне възлагащите органи могат да решат 
възлагането на обществената поръчка да 
бъде предхождано от електронен търг, ко-
гато съдържанието на документацията за 
обществената поръчка, и по-специално тех-
ническите спецификации, могат да бъдат 
установени точно.

При същите обстоятелства електронен 
търг може да бъде проведен при подновяване 
на състезателната процедура между стра-
ните по рамково споразумение съгласно член 
33, параграф 4, буква б) или в), както и при 
започване на състезателна процедура за 
поръчки, които ще бъдат възлагани в рам-
ките на динамичната система за покупки 
по член 34.

3. Електронният търг се основава на 
един от следните елементи на офертите:

а) единствено на цените, когато поръч-
ката се възлага единствено въз основа на 
цената;

б) на цените и/или на новите стойности 
на характеристиките на офертите, посоче-
ни в документацията за обществената по-
ръчка, когато поръчката се възлага по кри-
терия за най-добро съотношение качество/
цена или за оферта с най-ниски разходи, при 
използването на подход за разходна ефек-
тивност.

4. Възлагащите органи, които решат 
да провеждат електронен търг, посочват 
този факт в обявлението за поръчката или 
в поканата за потвърждаване на интерес. 
Документацията за обществената поръчка 
включва най-малко информацията, посочена 
в приложение VI.

5. Преди да пристъпят към електронен 
търг, възлагащите органи правят пълна 
първоначална оценка на офертите съглас-
но критерия или критериите за възлагане и 
съгласно определените за тях относителни 
тежести.

Дадена оферта се смята за допустима, 
когато е подадена от оферент, който не е 
изключен съгласно член 57, който отговаря 
на критериите за подбор и чиято оферта 
съответства на техническите специфика-
ции, без да е нередовна или неприемлива, или 
неподходяща.

За нередовни се считат по-специално 
оферти, които не са в съответствие с до-
кументацията за обществената поръчка, 
които са получени със закъснение, за които 
има данни за тайно споразумение или коруп-
ция или които възлагащият орган счита за 
необичайно ниски. За неприемливи се считат 
по-специално оферти, подадени от оферен-
ти, които не притежават необходимите 
квалификации, и оферти, чиято цена над-
хвърля бюджета на възлагащия орган, опре-
делен и документиран преди започването на 
процедурата за възлагане на обществената 
поръчка.

Счита се, че дадена оферта е неподходя-
ща, когато не съответства на поръчката, 
тъй като явно не може без съществени про-
мени да отговори на посочените в докумен-
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тацията за обществената поръчка потреб-
ности и изисквания на възлагащия орган. 
Счита се, че дадено заявление за участие 
е неподходящо, когато съответният иконо-
мически оператор трябва или може да бъде 
изключен в съответствие с член 57 или не 
отговаря на критериите за подбор, устано-
вени от възлагащия орган в съответствие 
с член 58.

Всички оференти, подали допустими 
оферти, едновременно се канят чрез елек-
тронни средства да участват в електрон-
ния търг, като използват към посочената 
дата и час връзките в съответствие с ука-
занията, дадени в поканата. Електронният 
търг може да се проведе на няколко после-
дователни етапа. Той не може да започне 
по-рано от два работни дни след датата на 
изпращане на поканите.

6. Поканата се придружава от резул-
тата от пълната оценка на съответната 
оферта, извършена в съответствие с от-
носителната тежест, посочена в член 67, 
параграф 5, първа алинея.

Поканата съдържа и математическата 
формула, която ще се използва в електрон-
ния търг за целите на автоматичното ново 
класиране въз основа на представените 
нови цени и/или нови стойности. Освен в 
случаите, в които икономически най-изгод-
ната оферта се определя само въз основа 
на цената, тази формула трябва да отра-
зява относителната тежест на всички 
критерии, установени с цел да се определи 
икономически най-изгодната оферта, както 
е посочено в обявлението, използвано като 
покана за участие в състезателна процеду-
ра, или в друг документ от документация за 
обществената поръчка. За тази цел обаче 
всички интервали от стойности се нама-
ляват предварително до определена стой-
ност.

Когато са разрешени варианти, за всеки 
вариант се предоставя отделна формула.

7. По време на всеки етап от електрон-
ния търг възлагащите органи съобщават 
незабавно на всички оференти най-малко 
информацията, необходима за да определят 
относителното си място в класирането към 
всеки един момент. Възлагащите органи мо-
гат, когато това е посочено предварително, 
да съобщават и друга информация за други 
подадени цени или стойности. Те също така 
могат във всеки един момент да обявяват 
броя на участниците на текущия етап от 
търга. В никакъв случай обаче възлагащите 
органи не могат да разкриват самоличност-
та на оферентите на който и да е етап от 
електронния търг.

8. Възлагащите органи приключват елек-
тронния търг по един или по няколко от след-
ните начини:

а) на посочените предварително дата 
и час; 

б) когато не получават повече нови цени 
или нови стойности, отговарящи на изисква-
нията за минимални разлики, при условие че 
предварително са посочили колко време може 
да изтече между получаването на последна-
та оферта и приключването на електронния 
търг; или

в) когато е приключило изпълнението 
на предварително посочения брой етапи на 
търга.

Когато възлагащите органи възнамеря-
ват да приключат електронния търг в съ-
ответствие с първа алинея, буква в), евен-
туално при спазване и на реда, определен 
в буква б) от нея, в поканата за участие в 
търга се посочва времевият график за всеки 
негов етап.

9. След приключването на електронния 
търг възлагащите органи възлагат поръчка-
та в съответствие с член 67 въз основа на 
резултатите от електронния търг.

Член 36. Електронни каталози
1. Когато се изисква използването на 

електронни средства за комуникация, възла-
гащите органи могат да поискат офертите 
да бъдат представени под формата на елек-
тронен каталог или да включват електронен 
каталог.

Държавите членки могат да предвидят, 
че използването на електронни каталози е 
задължително във връзка с определени видо-
ве обществени поръчки.

Офертите, представени под формата 
на електронен каталог, могат да бъдат 
придружени от други документи, допълващи 
офертата.

2. Електронните каталози се изготвят 
от кандидатите или оферентите с цел учас-
тие в определена процедура за възлагане на 
обществена поръчка в съответствие с ус-
тановените от възлагащия орган техниче-
ски спецификации и формат.

Освен това електронните каталози 
трябва да съответстват на изискванията 
за електронните инструменти за комуни-
кация, както и на всички допълнителни изи-
сквания, установени от възлагащия орган в 
съответствие с член 22.

3. Когато представянето на оферти под 
формата на електронни каталози е допусти-
мо или задължително, възлагащите органи:

а) посочват това в обявлението за по-
ръчката или, когато обявление за предвари-
телна информация се използва като покана 
за участие в състезателна процедура – в 
поканата за потвърждаване на интерес;

б) посочват в документацията за об-
ществената поръчка цялата необходима 
информация съгласно член 22, параграф 6 
относно формата, използваното електронно 
оборудване и организацията и спецификации-
те на техническото свързване за каталога.

4. Когато е сключено рамково споразуме-
ние с повече от един икономически оператор 
след подаване на оферти под формата на 
електронни каталози, възлагащите органи 
могат да предвидят възможност за подно-
вяване на състезателната процедура за кон-
кретни поръчки въз основа на актуализира-
ните каталози. В този случай възлагащите 
органи използват един от следните методи:

а) канят оферентите да изпратят отно-
во своите електронни каталози, съобразени 
с изискванията на конкретната поръчка; или

б) уведомяват оферентите, че възнаме-
ряват да съберат от вече подадените елек-
тронни каталози необходимата информация 
за съставяне на оферти, съгласувани с изис-
кванията на конкретната поръчка, при усло-
вие че използването на този метод е обя-
вено в документацията за обществената 
поръчка относно рамковото споразумение.

5. Когато възлагащите органи подновя-
ват състезателната процедура за конкрет-
ни поръчки в съответствие с параграф 4, 
буква б), те уведомяват оферентите за 
датата и часа, когато възнамеряват да съ-
берат информацията, необходима за съста-
вяне на оферти, съобразени с изискванията 
на конкретната поръчка, и предоставят на 
оферентите възможността да откажат 
такова събиране на информация.

Възлагащите органи осигуряват доста-
тъчен срок между уведомяването и действи-
телното събиране на информация.

Преди да възложат поръчката, възла-
гащите органи предоставят събраната 
информация на съответния оферент, за да 
му дадат възможност да я оспори или да по-
твърди отсъствието на съществени греш-
ки в така съставената оферта.

6. Възлагащите органи могат да възла-
гат поръчки въз основа на динамична систе-
ма за покупки, като поискат офертите за 
конкретната поръчка да бъдат представени 
под формата на електронен каталог.

Възлагащите органи могат също така 
да възлагат поръчки в рамките на динамич-
на система за покупки съгласно параграф 4, 
буква б) и параграф 5, при условие че заяв-
лението за участие в динамичната систе-
ма за покупки е придружено от електронен 
каталог, съответстващ на установените 
от възлагащия орган технически специфи-
кации и формат. Този каталог се допълва от 
кандидатите впоследствие, когато бъдат 
уведомени за намерението на възлагащия 
орган да състави оферти чрез процедурата 
по параграф 4, буква б).

Член 37. Централизирани дейности по 
закупуване и централни органи за покупки

1. Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи възможност да при-
добиват доставки и/или услуги от центра-
лен орган за покупки, който предлага цен-
трализирана дейност по закупуване съгласно 
член 2, параграф 1, точка 14, буква а).

Държавите членки могат да осигурят 
на възлагащите органи и възможност да 
придобиват строителство, доставки и ус-
луги посредством поръчки, възложени от 
централен орган за покупки, при използване 
на динамична система за покупки, която се 
управлява от централен орган за покупки, 
или, в рамките на предвиденото в член 33, 
параграф 2, втора алинея, при използване 
на рамково споразумение, сключено от цен-
трален орган за покупки, който предлага 
централизирана дейност по закупуване съ-
гласно член 2, параграф 1, точка 14, буква 
б). Когато други възлагащи органи могат да 
използват динамична система за покупки, 
която се управлява от централен орган за 
покупки, това се посочва в поканата за учас-
тие в състезателната процедура, с която 
се създава динамичната система за покупки.

Във връзка с първа и втора алинея държа-
вите членки могат да предвидят определе-
ни поръчки да се извършват чрез централни 
органи за покупки или чрез един или повече 
конкретни централни органи за покупки.

2. Възлагащите органи изпълняват свои-
те задължения по настоящата директива, 
когато придобиват доставки или услуги от 
централен орган за покупки, който предлага 
централизирана дейност по закупуване съ-
гласно член 2, параграф 1, точка 14, буква а).

Освен това възлагащите органи изпъл-
няват своите задължения по настоящата 
директива, когато придобиват строител-

ство, доставки или услуги посредством 
поръчки, възложени от централен орган за 
покупки, при използване на динамични сис-
теми за покупки, които се управляват от 
централен орган за покупки, или, в рамките 
на предвиденото в член 33, параграф 2, вто-
ра алинея, при използване на рамково спора-
зумение, сключено от централен орган за 
покупки, който предлага централизирана 
дейност по закупуване съгласно член 2, па-
раграф 1, точка 14, буква б).

Съответните възлагащи органи обаче 
отговарят за спазването на задълженията 
по настоящата директива по отношение на 
частите, които провеждат лично, като:

а) възлагане на поръчка в рамките на ди-
намична система за покупки, която се упра-
влява от централен орган за покупки;

б) подновяване на състезателната 
процедура съгласно рамково споразумение, 
сключено от централен орган за покупки;

в) определяне, съгласно член 33, параграф 
4, буква а) или б), на икономическия оператор 
от тези, които са страна по рамковото спо-
разумение, който да изпълни дадена задача 
по рамково споразумение, сключено от цен-
трален орган за покупки.

3. Всички процедури за възлагане на об-
ществени поръчки, провеждани от центра-
лен орган за покупки, се провеждат чрез 
използване на електронни средства за ко-
муникация в съответствие с изискванията 
по член 22.

4. Възлагащите органи могат, без да 
прилагат предвидените в настоящата ди-
ректива процедури, да възложат на центра-
лен орган за покупки обществена поръчка, 
която има за предмет услуга за изпълнение 
на централизирани дейности по закупуване.

Такива обществени поръчки за услуга 
могат да включват и предоставянето на 
подпомагащи дейности по закупуване.

Член 38. Единични съвместни общест-
вени поръчки

1. Два или повече възлагащи органа мо-
гат да се споразумеят за съвместното 
изпълнение на определени обществени по-
ръчки.

2. Когато процедурата за възлагане на 
обществена поръчка се провежда изцяло 
съвместно от името на всички заинтере-
совани възлагащи органи и за тяхна сметка, 
тези органи носят обща отговорност за из-
пълнението на задълженията си по насто-
ящата директива. Това важи и за случаите, 
в които един от възлагащите органи упра-
влява процедурата, като представлява едно-
временно себе си и другите заинтересовани 
възлагащи органи.

Когато процедурата за възлагане на об-
ществена поръчка не се провежда изцяло от 
името на всички заинтересовани възлагащи 
органи и за тяхна сметка, тези органи но-
сят обща отговорност единствено за оне-
зи части, които се провеждат съвместно. 
Всеки възлагащ орган носи цялата отговор-
ност за изпълнението на задълженията си 
по настоящата директива по отношение на 
частите, които провежда от свое име и за 
своя сметка.

Член 39. Поръчки с участието на възла-
гащи органи от различни държави членки

1. Без да се засяга член 12, възлагащи 
органи от различни държави членки могат 
съвместно да възлагат обществени поръч-
ки, като използват един от предвидените в 
настоящия член механизми.

Възлагащите органи не може да използ-
ват предвидените в настоящия член меха-
низми с цел да избегнат прилагането на за-
дължителни разпоредби на публичното право 
в съответствие с правото на Съюза, които 
са приложими към тях в тяхната държава 
членка.

2. Държавите членки не забраняват на 
своите възлагащи органи да използват цен-
трализирани дейности по закупуване, пред-
лагани от централни органи за покупки, кои-
то са установени в друга държава членка

По отношение на централизираните дей-
ности по закупуване, предлагани от центра-
лен орган за покупки, който е установен в 
държава членка, различна от държавата на 
възлагащия орган, държавите членки могат 
обаче по свой избор да предвидят техните 
възлагащи органи да използват единствено 
централизираните дейности по закупуване, 
определени в член 2, параграф 1, точка 14, 
буква а) или б).

3. Предоставянето на централизирани-
те дейности по закупуване от централен 
орган за покупки, установен в друга дър-
жава членка, се извършва в съответствие 
с националните разпоредби на държавата 
членка, в която е установен централният 
орган за покупки.

Националните разпоредби на държавата 
членка, в която е установен централният 
орган за покупки, се прилагат също по от-
ношение на:

а) възлагането на поръчки чрез динамич-

на система за покупки;
б) подновяването на състезателна про-

цедура съгласно рамково споразумение;
в) определянето съгласно член 33, па-

раграф 4, буква а) или б) на икономическия 
оператор от тези, които са страна по рам-
ковото споразумение, който да изпълни да-
дена задача.

4. Няколко възлагащи органа от различ-
ни държави членки могат да възлагат съв-
местно обществени поръчки, да сключват 
рамкови споразумения или да управляват ди-
намична система за покупки. Те могат също 
така, в рамките на предвиденото в член 
33, параграф 2, втора алинея, да възлагат 
поръчки съгласно рамковото споразумение 
или в рамките на динамичната система за 
покупки. Освен ако необходимите елементи 
не са уредени от международно споразу-
мение, сключено между заинтересованите 
държави членки, участващите възлагащи 
органи сключват споразумение, с което се 
определят:

а) отговорностите на страните и съот-
ветните приложими национални разпоредби;

б) вътрешната организация на процеду-
рата за възлагане на обществена поръчка, 
включително управлението на процедурата, 
разпределението на строителството, дос-
тавките или услугите, предмет на поръчка-
та, както и сключването на договорите.

Участващ възлагащ орган изпълнява за-
дълженията си по настоящата директива, 
когато закупува строителство, доставки 
или услуги от възлагащ орган, който от-
говаря за процедурата за възлагане на об-
ществена поръчка. Когато определят от-
говорностите и приложимото национално 
право по буква а), участващите възлагащи 
органи могат да разпределят конкретни 
отговорности помежду си и да определят 
приложимите разпоредби на националното 
право на своите съответни държави членки. 
Определянето на отговорностите и прило-
жимото национално право се посочват в 
документацията за обществената поръчка 
при съвместното възлагане на обществени 
поръчки.

5. Когато няколко възлагащи органа от 
различни държави членки учредяват съв-
местно образувание, включително европей-
ски групи за териториално сътрудничество 
по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 
на Европейския парламент и на Съвета (30), 
или други образувания, създадени съгласно 
правото на Съюза, участващите възлагащи 
органи се договорят посредством решение 
на компетентния орган на съвместното об-
разувание относно приложимите национални 
правила за възлагане на обществени поръчки 
на една от следните държави членки:

а) националните разпоредби на държава-
та членка, в която се намира седалището на 
съвместното образувание;

б) националните разпоредби на държава-
та членка, в която съвместното образува-
ние осъществява своята дейност.

Договореностите по първа алинея може 
да се прилагат за неограничен срок, кога-
то това е предвидено в учредителния акт 
на съвместното образувание, или да бъдат 
ограничени за определен срок, за определени 
видове поръчки или за възлагането на една 
или повече отделни поръчки.

ГЛАВА III. Провеждане на процедурата

Раздел 1. Подготовка

Член 40. Предварителни пазарни кон-
султации

Преди да открият процедура за възла-
гане на обществена поръчка, възлагащите 
органи могат да проведат пазарни консул-
тации с цел подготовка на възлагането на 
обществената поръчка и информиране на 
икономическите оператори за своите пла-
нове и изисквания във връзка с обществе-
ната поръчка.

За тази цел възлагащите органи могат 
например да потърсят или приемат съвети 
от независими експерти или органи или от 
участници на пазара. Тези съвети могат да 
се използват при планирането и провеждане-
то на процедурата за възлагане на общест-
вена поръчка, при условие че не водят до на-
рушаване на конкуренцията и на принципите 
за недискриминация и прозрачност.

Член 41. Предварително участие на 
кандидати или оференти

Когато кандидат, оферент или предпри-
ятие, свързано с кандидат или оферент, съ-
ветва възлагащия орган при условията на 
член 40 или в други случаи, или по друг начин 
участва в подготовката на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, възлага-
щият орган взема съответните мерки, за да 

(30) Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Ев-
ропейската група за териториално сътрудничество 
(ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).
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гарантира, че участието на този кандидат 
или оферент не нарушава конкуренцията.

Тези мерки включват съобщаване на дру-
гите кандидати и оференти на съответна-
та информация, разменена в контекста на 
участието на кандидата или оферента в 
подготовката на процедурата за възлагане 
на обществена поръчка или получена в резул-
тат от неговото участие, и определянето 
на подходящи срокове за получаването на 
оферти. Въпросният кандидат или оферент 
се изключва от процедурата само когато 
няма други начини да се осигури изпълнение-
то на задължението за спазване на принципа 
за равнопоставеност.

Преди всяко такова изключване на кан-
дидатите или оферентите задължително 
се предоставя възможност да докажат, че 
тяхното участие в подготовката на проце-
дурата за възлагане на обществена поръчка 
не може да наруши конкуренцията. Взетите 
мерки се документират в индивидуалния до-
клад, който се изисква съгласно член 84.

Член 42. Технически спецификации
1. Техническите спецификации, определе-

ни в приложение VII, точка 1 се посочват в 
документацията за обществената поръчка. 
В техническите спецификации се определят 
необходимите характеристики на строи-
телството, услугата или доставката.

Тези характеристики могат да се отна-
сят и до специфичния процес или метод за 
производство или предоставяне на заяве-
ното строителство, доставки или услуги, 
или до специфичен процес на друг етап от 
жизнения им цикъл, дори когато тези фак-
тори не са част от съществените им ха-
рактеристики, при условие че са свързани с 
предмета на поръчката и са пропорционални 
на нейната стойност и цели.

Техническите спецификации могат също 
така да посочват дали ще бъде необходимо 
прехвърляне на права върху интелектуална-
та собственост.

За всички обществени поръчки, които са 
предназначени за използване от физически 
лица – независимо дали става въпрос за ма-
совия потребител или за персонала на въз-
лагащия орган, техническите спецификации 
се изготвят така, че – освен в надлежно 
обосновани случаи – да бъдат съобразени 
с критериите за достъпност за хора с ув-
реждания или да бъдат с предназначение за 
всички потребители.

Когато задължителни изисквания за дос-
тъпност са приети с правен акт на Съюза, 
техническите спецификации се определят 
с препратка към тези изисквания, когато 
става въпрос за критерии за достъпност 
за хора с увреждания или за предназначение 
за всички потребители.

2. Техническите спецификации трябва да 
осигуряват равен достъп на икономически-
те оператори до процедурата за възлагане 
на обществената поръчка и да не водят до 
създаване на необосновани пречки пред въз-
лагането на обществената поръчка в усло-
вията на конкуренция.

3. Без да се засягат задължителните на-
ционални технически правила, доколкото те 
съответстват на правото на Съюза, техни-
ческите спецификации се определят по един 
от следните начини:

а) посредством изисквания за работни-
те характеристики или функционалните из-
исквания, включително екологичните харак-
теристики, при условие че параметрите са 
достатъчно точно определени, за да позво-
лят на оферентите да определят предмета 
на поръчката, а на възлагащите органи – да 
възложат поръчката;

б) чрез препратка към техническите 
спецификации и в ред по тяхното предим-
ство – на националните стандарти, които 
транспонират европейски стандарти, ев-
ропейски технически оценки, общи техниче-
ски спецификации, международни стандар-
ти, други технически еталони, установени 
от европейски органи по стандартизация, 
или когато няма такива – чрез препратка 
към националните стандарти, национал-
ните технически одобрения или национал-
ните технически спецификации, отнасящи 
се до проектирането, метода на изчисле-
ние и изпълнение на строителството, как-
то и до използването на доставките; при 
всяка препратка се добавят думите „или 
еквивалентно(и)“;

в) по отношение на изискванията за 
работните характеристики или функцио-
налните изисквания, посочени в буква а) – с 
препратка към техническите спецификации, 
посочени в буква б), като средство да се 
въведе презумпция за съответствие с тези 
изисквания за работните характеристики 
или функционални изисквания;

г) чрез препратка към техническите 
спецификации, посочени в буква б), за едни 
характеристики, а за други – чрез препрат-
ка към изискванията за работните харак-
теристики или функционалните изисквания, 
посочени в буква а).

4. Освен ако това не е обосновано от 
предмета на поръчката, техническите спе-
цификации не могат да посочват конкретен 
модел или източник, или специфичен процес, 
който характеризира продуктите или услуги-
те, предлагани от конкретен икономически 
оператор, нито търговска марка, патент, 
тип или конкретен произход или производ-
ство, което би довело до облагодетелства-
не или отстраняване на някои предприятия 
или някои продукти. Подобно посочване се 
разрешава в изключителни случаи, когато 
е невъзможно предметът на поръчката да 
се опише достатъчно точно и разбираемо 
съгласно параграф 3. Към това посочване се 
добавят думите „или еквивалентно(и)“.

5. Когато възлагащ орган използва въз-
можността за препратка към техническите 
спецификации съгласно параграф 3, буква б), 
той не може да отхвърли оферта с аргумен-
та, че оферираното строителство, достав-
ки или услуги не съответства на техниче-
ските спецификации, към които е препратил, 
ако оферентът докаже в своята оферта по 
какъвто и да било подходящ начин, включи-
телно чрез доказателствата по член 44, че 
предлаганите решения удовлетворяват по 
еквивалентен начин изискванията, опреде-
лени от техническите спецификации.

6. Когато възлагащ орган използва въз-
можността по параграф 3, буква а) да фор-
мулира технически спецификации въз основа 
на изисквания за работни характеристики 
или функционални изисквания, той не може 
да отхвърли оферта за строителство, дос-
тавки или услуги, които съответстват на 
национален стандарт, транспониращ евро-
пейски стандарт, на европейско техническо 
одобрение, обща техническа спецификация, 
международен стандарт или технически 
еталон, установен от европейски орган по 
стандартизация, ако тези спецификации се 
отнасят до определените от възлагащия ор-
ган изисквания за работни характеристики 
и функционални изисквания.

В своята оферта оферентът доказва по 
какъвто и да е подходящ начин, включител-
но по предвидените по член 44, че съответ-
стващото на стандарта строителство, 
доставка или услуга отговаря на изисквани-
ята за работни характеристики или функ-
ционалните изисквания на възлагащия орган.

Член 43. Маркировки
1. Когато възлагащите органи възнаме-

ряват да закупят строителство, доставки 
или услуги с конкретни екологични, социални 
или други характеристики, в техническите 
спецификации, критериите за възлагане или 
условията за изпълнение на поръчката те 
могат да изискват определена маркировка 
като доказателство, че строителството, 
услугите или доставките съответстват 
на изискваните характеристики, при усло-
вие че са изпълнени всички изброени по-долу 
условия:

а) изискванията за маркировката се от-
насят единствено до критерии, свързани с 
предмета на поръчката, и са подходящи за 
определяне на характеристиките на строи-
телството, доставките или услугите, пред-
мет на поръчката;

б) изискванията за маркировката се ос-
новават на обективно проверими и недис-
криминационни критерии;

в) маркировките са установени съглас-
но открита и прозрачна процедура, в която 
могат да участват всички заинтересовани 
страни, включително държавни органи, по-
требители, социални партньори, произво-
дители, дистрибутори и неправителствени 
организации;

г) маркировките са достъпни за всички 
заинтересовани страни;

д) изискванията за маркировката се оп-
ределят от трета страна, над която ико-
номическият оператор, кандидатстващ за 
маркировката, не може да оказва решаващо 
влияние.

Когато възлагащите органи не изискват 
строителството, доставките или услугите 
да отговарят на всички изисквания за мар-
кировка, те определят към кои изисквания за 
маркировка се препраща.

Възлагащите органи, които изискват 
определена маркировка, приемат всички 
маркировки, които потвърждават, че стро-
ителството, доставките или услугите 
отговарят на еквивалентни изисквания за 
маркировка.

Когато икономическият оператор оче-
видно не може да получи конкретната мар-
кировка, определена от възлагащия орган, 
или еквивалентна маркировка в съответния 
срок по независещи от него причини, въз-
лагащият орган приема други подходящи 
доказателства, които могат да включват 
техническото досие на производителя, при 
условие че съответният икономически опе-
ратор докаже, че строителството, достав-
ките или услугите, които трябва да достави, 
отговарят на изискванията на конкретната 
маркировка или на конкретните изисквания, 

посочени от възлагащия орган.
2. Когато дадена маркировка отговаря на 

условията, предвидени в параграф 1, букви 
б), в), г) и д), но също така поставя изиск-
вания, които не са свързани с предмета на 
поръчката, възлагащите органи не изискват 
самата маркировка, а могат да определят 
технически спецификации, като препращат 
само към онези подробни спецификации на 
маркировката или, когато е необходимо, към 
части от тях, които са свързани с предмета 
на поръчката и са подходящи за определяне 
на характеристиките на този предмет.

Член 44. Протоколи от изпитване, сер-
тифициране и други доказателства

1. Възлагащите органи могат да изис-
кват от икономическите оператори да пред-
ставят протокол от изпитване от орган за 
оценяване на съответствието или сертифи-
кат, издаден от такъв орган, като доказа-
телство за съответствие с изискванията 
или критериите, посочени в техническите 
спецификации, в критериите за възлагане 
или в условията за изпълнение на поръчката.

Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, изготвени 
от конкретен орган за оценяване на съот-
ветствието, те приемат и сертификати от 
други еквивалентни органи за оценяване на 
съответствието.

За целите на настоящия параграф орган 
за оценяване на съответствието е орган, 
който изпълнява дейности по оценяване на 
съответствието, в това число калибрира-
не, изпитване, сертифициране и проверка, 
и е акредитиран съгласно Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета (31).

2. Възлагащите органи приемат дру-
ги подходящи доказателства освен тези 
по параграф 1, като техническо досие на 
производителя, когато заинтересованият 
икономически оператор няма достъп до сер-
тификатите или протоколите от изпитва-
не по параграф 1 или няма възможност да 
ги получи в съответните срокове, в случай 
че няма достъп до тях по независещи от 
него причини и при условие че заинтересо-
ваният икономически оператор докаже, че 
строителството, доставките и услугите 
отговарят на изискванията или критериите, 
установени в техническите спецификации, 
критериите за възлагане или условията за 
изпълнение на поръчката.

3. Държавите членки предоставят на 
други държави членки при поискване всяка 
информация, свързана с доказателствата и 
документите, подадени в съответствие с 
член 42, параграф 6, член 43 и параграфи 1 и 2 
от настоящия член. Компетентните органи 
на държавата членка, в която е установен 
икономическият оператор, предоставят 
тази информация в съответствие с член 86.

Член 45. Варианти
1. Възлагащите органи могат да разре-

шават на оферентите или да изискват от 
тях да представят варианти. Те посочват 
дали разрешават или изискват варианти 
в обявлението за поръчката или, когато 
обявление за предварителна информация 
се използва като покана за участие в със-
тезателна процедура – в поканата за пот-
върждаване на интерес. Представянето на 
варианти не се разрешава без такова посоч-
ване. Вариантите трябва да са свързани с 
предмета на поръчката.

2. Възлагащите органи, които разре-
шават или изискват варианти, посочват в 
документацията за обществената поръчка 
минималните изисквания, на които трябва 
да отговарят вариантите, както и всички 
конкретни изисквания за тяхното предста-
вяне, по-специално дали могат да се пред-
ставят варианти единствено в случай, че се 
представя и оферта, която не е вариант. Те 
гарантират също, че избраните критерии за 
възлагане могат да се прилагат както към 
вариантите, които отговарят на тези ми-
нимални изисквания, така и към редовните 
оферти, които не са варианти.

3. За разглеждане се приемат само вари-
анти, които отговарят на предвидените от 
възлагащите органи минимални изисквания.

При процедури за възлагане на общест-
вени поръчки за доставки или услуги възлага-
щите органи, които са разрешили или изис-
кали представянето на варианти, не могат 
да отхвърлят вариант само на основание, че 
изборът му би довел до сключването на дого-
вор за услуги вместо на договор за общест-
вена поръчка за доставка или обратното – 
на договор за доставка вместо на договор 
за обществена поръчка за услуги.

Член 46. Разделяне на поръчките на 
обособени позиции

1. Възлагащите органи могат да решат 
да възложат поръчка под формата на отдел-
ни обособени позиции и могат да определят 
размера и предмета на тези обособени по-
зиции.

Освен при поръчките, чието разделяне 
е задължително съгласно параграф 4 от на-
стоящия член, възлагащите органи посоч-
ват основните причини за решението да не 
разделят поръчката на обособени позиции, 
като те се включват в документацията за 
обществената поръчка или в индивидуалния 
доклад по член 84.

2. Възлагащите органи посочват в обяв-
лението за поръчката или в поканата за 
потвърждаване на интерес дали офертите 
могат да бъдат подавани за една, за няколко 
или за всички обособени позиции.

Възлагащите органи могат, дори когато 
е разрешено оферти да се подават за някол-
ко или за всички обособени позиции, да огра-
ничат броя обособени позиции, които могат 
да бъдат възложени на един оферент, при ус-
ловие че максималният брой обособени пози-
ции на оферент е посочен в обявлението за 
поръчката или в поканата за потвърждаване 
на интерес. Когато прилагането на крите-
риите за възлагане би могло да доведе до 
възлагане на по-голям от максималния брой 
обособени позиции на един оферент, възла-
гащите органи посочват в документацията 
за обществената поръчка обективните и 
недискриминационни критерии или правила, 
които възнамеряват да приложат, за да оп-
ределят кои обособени позиции да възложат.

3. Когато е възможно повече от една 
обособена позиция да бъде възложена на един 
оферент, държавите членки могат да осигу-
рят на възлагащите органи възможност да 
възлагат поръчки, като съчетават няколко 
или всички обособени позиции, при условие че 
в обявлението за поръчката или в поканата 
за потвърждаване на интерес са посочили, 
че си запазват тази възможност, и са посо-
чили и обособените позиции или групите от 
обособени позиции, които могат да бъдат 
комбинирани.

4. Държавите членки могат да прилагат 
втора алинея от параграф 1, като направят 
задължително възлагането на поръчки под 
формата на отделни обособени позиции при 
условия, които се посочват в съответствие 
с националното им право при спазване на 
правото на Съюза. В такъв случай се прила-
га също така първа алинея от параграф 2 и 
когато е целесъобразно, параграф 3.

Член 47. Определяне на срокове
1. При определяне на сроковете за полу-

чаване на оферти и заявления за участие 
възлагащите органи отчитат сложността 
на поръчката и времето, необходимо за из-
готвяне на офертите, без да се засягат 
минималните срокове, определени в членове 
27–31.

2. Когато офертите могат да се съста-
вят само след посещение на обекта или след 
проверка на място на документите, съпът-
стващи документацията за обществена-
та поръчка, сроковете за получаването на 
оферти, които не могат да бъдат по-дълги 
от посочените в членове 27–31 минимални 
срокове, се определят така, че всички за-
интересовани икономически оператори да 
могат да се запознаят с цялата информация, 
необходима за изготвяне на офертите.

3. Възлагащите органи удължават сро-
ковете за получаване на офертите, така че 
всички заинтересовани икономически опе-
ратори да могат да се запознаят с цялата 
информация, необходима за изготвяне на 
офертите, в следните случаи:

а) когато по независимо какви причини 
допълнителната информация, въпреки че е 
поискана своевременно от икономическия 
оператор, не бъде представена най-късно 
шест дни преди изтичането на срока за по-
лучаване на офертите. В случай на ускорена 
процедура по член 27, параграф 3 и член 28, 
параграф 6 този срок е четири дни;

б) когато са внесени съществени про-
мени в документацията за обществената 
поръчка.

Удължаването на срока трябва да е про-
порционално на значимостта на информаци-
ята или промяната.

От възлагащите органи не се изисква да 
удължават сроковете, когато допълнител-
ната информация не е била поискана свое-
временно или когато нейното значение за 
изготвянето на оферти е несъществено.

Раздел 2. Публикуване и прозрачност

Член 48. Обявления за предварителна 
информация

1. Възлагащите органи могат да опо-
вестяват своите намерения за планирани 
обществени поръчки чрез публикуването на 
обявление за предварителна информация. 
Тези обявления съдържат информацията, 

(31) Регламент (ЕО) №765/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за опре-
деляне на изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на пазара на 
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) №339/93 
(ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
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посочена в част Б, раздел I от приложение V. 
Те се публикуват от Службата за публикации 
на Европейския съюз или от възлагащите ор-
гани в техните профили на купувачи в съот-
ветствие с точка 2, буква б) от приложение 
VIII. Когато обявлението за предварителна 
информация е публикувано от възлагащите 
органи в профила им на купувач, те изпра-
щат на Службата за публикации на Евро-
пейския съюз съобщение за публикуването 
в профила си на купувач в съответствие с 
приложение VIII. Тези съобщения съдържат 
информацията, посочена в част А от при-
ложение V.

2. За ограничени процедури и състеза-
телни процедури с договаряне нецентрал-
ните възлагащи органи могат да използват 
обявление за предварителна информация 
като покана за участие в състезателна про-
цедура по член 26, параграф 5, при условие че 
обявлението отговаря на всички посочени 
по-долу условия:

а) дa указва изрично доставките, строи-
телството или услугите, които ще сa пред-
мет нa поръчката, която се възлага;

б) да посочва, че поръчката ще бъде 
възложена чрез ограничена процедура или 
състезателна процедура с договаряне без 
по-нататъшно публикуване на покана за 
участие в състезателна процедура, и да 
кани заинтересованите икономически опе-
ратори да заявят своя интерес;

в) да съдържа, в допълнение към информа-
цията, посочена в част Б, раздел I от прило-
жение V, информацията, посочена в част Б, 
раздел II от приложение V;

г) да е било изпратено за публикуване 
между 35 дни и 12 месеца преди датата на 
изпращане на поканата, посочена в член 54, 
параграф 1.

Обявленията не се публикуват в профил 
на купувач. При все това обаче допълнител-
ното публикуване на национално равнище 
съгласно член 52, ако има такова, може да 
се извършва в профил на купувач.

Периодът, обхванат от обявлението за 
предварителна информация, продължава най-
много 12 месеца от датата на изпращане на 
обявлението за публикуване. При обществе-
ни поръчки за социални и други специфични 
услуги обаче обявлението за предварителна 
информация, посочено в член 75, параграф 1, 
буква б), може да обхваща период, надвиша-
ващ 12 месеца.

Член 49. Обявления за поръчки
Обявленията за поръчки се използват 

като покана за участие в състезателна про-
цедура по отношение на всички процедури, 
без да се засягат разпоредбите на член 26, 
параграф 5, втора алинея и член 32. Обявле-
нията за поръчки съдържат информацията, 
посочена в част В от приложение V, и се пуб-
ликуват в съответствие с член 51.

Член 50. Обявления зa възложени поръч-
ки

1. Не по-късно от 30 дни след сключване-
то на договор за поръчка или на рамково спо-
разумение след решението за възлагане или 
за сключване, възлагащите органи изпращат 
обявление за възложена поръчка, съдържащо 
резултатите от процедурата за възлагане 
на обществена поръчка.

Това обявление съдържа информацията, 
посочена в част Г от приложение V, и се пуб-
ликуват в съответствие с член 51.

2. Когато поканата за участие в състе-
зателна процедура за съответната поръч-
ка е направена под формата на обявление за 
предварителна информация и възлагащият 
орган е решил да не възлага други поръчки по 
време на периода, обхванат от обявлението 
за предварителна информация, това се по-
сочва изрично в обявлението за възложена 
поръчка.

При рамковите споразумения, сключени в 
съответствие с член 33, възлагащите орга-
ни не са задължени да изпращат обявление 
за резултатите от процедурата за възлага-
не за всяка поръчка, основаваща се на тако-
ва споразумение. Държавите членки могат 
да предвидят възлагащите органи да групи-
рат на тримесечна основа обявленията за 
резултатите от процедурата за възлага-
не за поръчките, основаващи се на рамково 
споразумение. В този случай възлагащите 
органи изпращат групираните обявления за 
тримесечието в срок от 30 дни след края на 
всяко тримесечие.

3. Възлагащите органи изпращат обяв-
ление за възлагането на поръчките в срок 
от 30 дни от възлагането на всяка поръчка, 
която е въз основа на динамична система за 
покупки. Те обаче могат да групират тези 
обявления на тримесечна основа. В този слу-
чай те изпращат групираните обявления за 
тримесечието в срок от 30 дни след края на 
всяко тримесечие.

4. Определена информация за възлага-
нето на поръчката или за сключването на 
рамковото споразумение може да не бъде 
публикувана, когато разкриването й би по-

пречило на правоприлагането или би било в 
противоречие с обществения интерес по-
ради други причини, би увредило законните 
търговски интереси на конкретен публичен 
или частен икономически оператор или би 
накърнило лоялната конкуренция между ико-
номическите оператори.

Член 51. Форма и начин на публикуване 
на обявленията

1. Обявленията по членове 48, 49 и 50 
трябва да съдържат информацията, посо-
чена в приложение V, под формата на стан-
дартни образци, включително стандартни-
те образци за внасяне на поправки.

Комисията установява тези стандарт-
ни образци чрез актове за изпълнение. Тези 
актове за изпълнение се приемат в съот-
ветствие с процедурата по консултиране, 
посочена в член 89, параграф 2.

2. Обявленията по членове 48, 49 и 50 
се изготвят, предават се на Службата за 
публикации на Европейския съюз чрез елек-
тронни средства и се публикуват в съот-
ветствие с приложение VIII. Обявленията се 
публикуват не по-късно от пет дни след тях-
ното изпращане. Разходите за публикуване 
на обявленията от Службата за публикации 
на Европейския съюз се поемат от Съюза.

3. Обявленията по членове 48, 49 и 50 се 
публикуват без съкращения на официалния 
език или официалните езици на институци-
ите на Съюза, избрани от възлагащия орган. 
Текстът на този език или на тези езици 
представлява единственият автентичен 
текст. Обобщение на важните елементи 
на всяко обявление се публикува на остана-
лите официални езици на институциите на 
Съюза.

4. Службата за публикации на Европей-
ския съюз гарантира, че пълният текст и 
обобщението на обявленията за предва-
рителна информация по член 48, параграф 
2 и поканите за участие в състезателна 
процедура, въвеждащи динамична система 
за покупки, по член 34, параграф 4, буква а) 
продължават да се публикуват:

а) при обявления за предварителна ин-
формация – в продължение на 12 месеца или 
до получаване на обявление за възложена по-
ръчка, както е предвидено в член 50, в кое-
то се посочва, че по време на 12-месечния 
период, обхванат от поканата за участие в 
състезателна процедура, няма да се възла-
гат други поръчки. При обществени поръчки 
за социални и други специфични услуги оба-
че обявлението за предварителна информа-
ция, посочено в член 75, параграф 1, буква 
б), продължава да се публикува до края на 
първоначално посочения срок на действие 
или до получаването на обявление за възло-
жена поръчка, както е предвидено в член 50, 
в което се посочва, че по време на периода, 
обхванат от поканата за участие в със-
тезателна процедура, няма да се възлагат 
други поръчки;

б) при поканите за участие в състеза-
телна процедура, въвеждащи динамична сис-
тема за покупки – през срока на действие на 
динамичната система за покупки.

5. Възлагащите органи трябва да са в 
състояние да докажат на кои дати са били 
изпратени обявленията.

Службата за публикации на Европейския 
съюз предоставя на възлагащия орган по-
твърждение за получаване на обявлението и 
за публикуване на изпратената информация, 
в което се посочва датата на публикуване-
то. Това потвърждение представлява дока-
зателство за публикуване.

6. Възлагащите органи могат да публи-
куват обявления за обществени поръчки, за 
които не се прилага изискването за публику-
ване по настоящата директива, при условие 
че тези обявления са изпратени на Служ-
бата за публикации на Европейския съюз с 
електронни средства в съответствие с 
формата и процедурите за предаване, посо-
чени в приложение VIII.

Член 52. Публикуване на национално 
равнище

1. Обявленията по членове 48, 49 и 50 и 
съдържащата се в тях информация не се пуб-
ликуват на национално равнище преди пуб-
ликуването по член 51. Независимо от това 
информацията може да се публикува на на-
ционално равнище, когато възлагащите ор-
гани не са били уведомени за публикуването 
в рамките на 48 часа от потвърждаването 
на получаването на обявлението в съответ-
ствие с член 51.

2. Публикуваните на национално равнище 
обявления не може да съдържат информация, 
различна от тази в изпратените на Служ-
бата за публикации на Европейския съюз 
обявления или тази, публикувана в профила 
на купувач, но в тях се посочва датата на 
изпращане на обявлението на Службата за 
публикации на Европейския съюз или на пуб-
ликуването му в профила на купувач.

3. Обявленията за предварителна инфор-
мация не се публикуват в профила на купувач, 

преди на Службата за публикации на Евро-
пейския съюз да бъде изпратено съобщение-
то за тяхното публикуване в тази форма. В 
тях се посочва датата на изпращане.

Член 53. Достъп до документацията 
за обществената поръчка по електронен 
път

1. Възлагащите органи предоставят не-
ограничен и пълен безплатен пряк достъп 
чрез електронни средства до документаци-
ята за обществената поръчка от датата 
на публикуване на обявлението в съответ-
ствие с член 51 или датата на изпращане 
на поканата за потвърждаване на интерес. 
В текста на обявлението или поканата за 
потвърждаване на интерес се посочва ин-
тернет адресът, на който е достъпна до-
кументацията за обществената поръчка.

Когато по една от причините, посоче-
ни в член 22, параграф 1, втора алинея, не 
може да се предостави неограничен и пълен 
безплатен пряк достъп чрез електронни 
средства до определена документация за 
обществената поръчка, възлагащите орга-
ни могат да посочат в обявлението или по-
каната за потвърждаване на интерес, че съ-
ответната документация за обществената 
поръчка ще бъде изпратена по друг начин, а 
не чрез електронни средства, в съответ-
ствие с параграф 2 от настоящия член. В 
такъв случай срокът за подаване на оферти 
се удължава с пет дни, освен при надлежно 
обосновани неотложни обстоятелства съ-
гласно член 27, параграф 3, член 28, параграф 
6 и член 29, параграф 1, четвърта алинея.

Когато не може да се предостави нео-
граничен и пълен безплатен пряк достъп 
чрез електронни средства до определена 
документация за обществена поръчка, тъй 
като възлагащите органи възнамеряват да 
приложат член 21, параграф 2 от настояща-
та директива, те посочват в обявлението 
или поканата за потвърждаване на интерес 
какви мерки, насочени към защита на пове-
рителния характер на информацията, е не-
обходимо да бъдат предприети и как може да 
се получи достъп до съответната докумен-
тация. В такъв случай срокът за подаване 
на оферти се удължава с пет дни, освен при 
надлежно обосновани неотложни обстоятел-
ства съгласно член 27, параграф 3, член 28, 
параграф 6 и член 29, параграф 1, четвърта 
алинея.

2. Когато е отправено своевременно 
искане за това, възлагащите органи оси-
гуряват на всички оференти, участващи в 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, допълнителна информация, отнася-
ща се до спецификациите и всички съпът-
стващи документи, не по-късно от шест 
дни преди определения срок за получаване на 
офертите. В случай на ускорена процедура 
по член 27, параграф 3 и член 28, параграф 6 
този срок е четири дни.

Член 54. Покани до кандидатите
1. При ограничените процедури, проце-

дурите на състезателен диалог, партньор-
ствата за иновации и състезателните про-
цедури с договаряне възлагащите органи 
приканват едновременно и в писмена форма 
избраните кандидати да подадат своите 
оферти или, в случай на състезателен диа-
лог – да вземат участие в диалога.

Когато обявление за предварителна ин-
формация се използва като покана за учас-
тие в състезателна процедура съгласно 
член 48, параграф 2, възлагащите органи 
приканват едновременно и в писмена форма 
изразилите интерес икономически операто-
ри да потвърдят своя интерес.

2. В поканите по параграф 1 от насто-
ящия член се посочва електронният адрес, 
на който е предоставен пряк достъп с елек-
тронни средства до документацията за 
обществената поръчка. Поканите се при-
дружават от документацията за обществе-
ната поръчка, когато до тази документация 
не е осигурен неограничен и пълен безплатен 
пряк достъп по причините, посочени в член 
53, параграф 1, втора или трета алинея, и 
тя не е била вече предоставена по друг на-
чин. Освен това поканите по параграф 1 от 
настоящия член съдържат информацията, 
посочена в приложение IX.

Член 55. Информиране на кандидатите 
и оферентите

1. Възлагащите органи възможно най-
бързо информират всеки кандидат и офе-
рент за решенията, взети във връзка със 
сключването на рамково споразумение, въз-
лагането на обществена поръчка или допус-
кането до динамична система за покупки, 
включително и за основанията за всяко ре-
шение да не се сключва рамково споразуме-
ние, да не се възлага обществена поръчка, 
за която е имало покана за участие в със-
тезателна процедура, да се започне отново 
процедурата или да не се въвежда динамична 
система за покупки.

2. По искане на съответния кандидат или 

оферент възлагащият орган, по най-бързия 
възможен начин и във всички случаи не по-
късно от 15 дни след получаване на писмено-
то искане, уведомява:

а) всеки неуспял кандидат за причини-
те за отхвърляне на неговото заявление за 
участие;

б) всеки неуспял оферент за причините 
за отхвърляне на неговата оферта, включи-
телно в случаите, посочени в член 42, пара-
графи 5 и 6 – за причините за решението 
си да счете офертата за нееквивалентна 
или за решението си, че строителството, 
доставките или услугите не отговарят на 
изискванията за работни характеристики 
или на функционалните изисквания;

в) всеки оферент, който е подал допус-
тима оферта, за характеристиките и отно-
сителните предимства на избраната офер-
та, както и за името на спечелилия оферент 
или страните по рамковото споразумение;

г) всеки оферент, който е подал допус-
тима оферта, за провеждането и хода на 
договарянето и диалога с оферентите.

3. Възлагащите органи могат да решат 
да откажат достъп до определена информа-
ция по параграфи 1 и 2, свързана с възлага-
нето на поръчката, сключването на рамкови 
споразумения или допускането до динамична 
система за покупки, когато разкриването 
й би попречило на правоприлагането или би 
било в противоречие с обществения инте-
рес поради други причини, би увредило за-
конните търговски интереси на конкретен 
публичен или частен икономически оператор 
или би накърнило лоялната конкуренция меж-
ду икономическите оператори.

Раздел 3. Избор на участници и възла-
гане на поръчки

Член 56. Общи принципи
1. Поръчките се възлагат въз основа на 

критериите, определени в съответствие с 
членове 67–69, при условие че възлагащият 
орган се е уверил в съответствие с членове 
59–61, че са изпълнени всички условия по-до-
лу:

а) офертата съответства на изисква-
нията, условията и критериите, посочени 
в обявлението за поръчката или поканата 
за потвърждаване на интерес и в докумен-
тацията за обществената поръчка, като 
се взема под внимание, където е приложимо, 
член 45;

б) офертата е подадена от оферент, 
който не е изключен в съответствие с 
член 57 и който отговаря на критериите за 
подбор, установени от възлагащия орган в 
съответствие с член 58 и, където е прило-
жимо, на недискриминационните правила и 
критерии по член 65.

Възлагащите органи могат да решат 
да не възлагат поръчка на оферента, подал 
икономически най-изгодната оферта, когато 
са установили, че офертата не отговаря на 
приложимите задължения, посочени в член 
18, параграф 2.

2. При откритите процедури възлага-
щите органи могат да решат да разгледат 
офертите, преди да са се уверили в липсата 
на основания за изключване и изпълнението 
на критериите за подбор в съответствие 
с членове 57–64. Когато използват тази 
възможност, те гарантират, че проверка-
та за липса на основания за изключване и 
за изпълнението на критериите за подбор 
се извършва по безпристрастен и прозрачен 
начин, така че нито една обществена по-
ръчка да не се възлага на оферент, който би 
следвало да е изключен съгласно член 57 или 
който не отговаря на критериите за подбор, 
определени от възлагащия орган.

Държавите членки могат да изключат 
използването на процедурата по първа 
алинея за определени видове обществени 
поръчки или при специални обстоятелства 
или да го ограничат до такива поръчки или 
обстоятелства.

3. Когато информацията или документа-
цията, която трябва да бъде представена 
от икономическите оператори, е или изглеж-
да непълна или погрешна или когато липсват 
конкретни документи, възлагащите органи 
могат, освен ако националното право, прие-
то в изпълнение на настоящата директива, 
не предвижда друго, да поискат от съответ-
ните икономически оператори да предста-
вят, допълнят, пояснят или попълнят съот-
ветната информация или документация в 
подходящ срок, при условие че исканията за 
това са отправени в пълно съответствие 
с принципите на равнопоставеност и про-
зрачност.

4. На Комисията се предоставя правомо-
щието да приема делегирани актове в съот-
ветствие с член 87 във връзка с изменение 
на списъка в приложение X, когато това е 
необходимо, с цел добавяне на нови между-
народни споразумения, ратифицирани от 
всички държави членки, или когато посочени 
съществуващи международни споразумения 
вече не са ратифицирани от всички държави 
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членки или са претърпели други изменения, 
например по отношение на техния обхват, 
съдържание или наименование.

Подраздел 1. Критерии за качествен 
подбор

Член 57. Основания за изключване
1. Възлагащите органи изключват иконо-

мически оператор от участие в процедура 
за възлагане на обществена поръчка, кога-
то са установили, чрез проверка в съответ-
ствие с членове 59, 60 и 61, или когато са 
узнали по друг начин, че този икономически 
оператор е осъден с окончателна присъда на 
едно от следните основания:

а) участие в престъпна организация 
по смисъла на член 2 от Рамково решение 
2008/841/ПВР на Съвета (32);

б) корупция по смисъла на член 3 от Кон-
венцията за борба с корупцията, в която 
участват длъжностни лица на Европейските 
общности или длъжностни лица на държави-
те – членки на Европейския съюз (33), и член 
2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/
ПВР на Съвета (34), както и корупция по сми-
съла на националното законодателство на 
възлагащия орган или на икономическия опе-
ратор;

в) измама по смисъла на член 1 от Кон-
венцията за защита на финансовите инте-
реси на Европейските общности (35);

г) терористични престъпления или прес-
тъпления, които са свързани с терористич-
ни дейности, по смисъла съответно на чле-
нове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР 
на Съвета (36), или подбудителство, помага-
чество или съучастие или опит за извършва-
не на престъпление, както е посочено в член 
4 от същото рамково решение;

д) изпиране на пари или финансиране на 
тероризъм по смисъла на член 1 от Дирек-
тива 2005/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (37);

е) детски труд и други форми на трафик 
на хора по смисъла на член 2 от Директива 
2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета (38).

Задължението за изключване на иконо-
мически оператор се прилага и когато осъ-
деното с окончателна присъда лице е член 
на административния, управителния или 
надзорния орган на този икономически опе-
ратор или има правомощия да представлява, 
да взема решения или да упражнява контрол 
в рамките на тези органи.

2. Икономически оператор се изключва 
от участие в процедура за възлагане на об-
ществена поръчка, когато на възлагащия 
орган е известно, че този икономически 
оператор е нарушил задълженията си по от-
ношение на плащането на данъци или социал-
ноосигурителни вноски и това е установено 
със съдебно решение или административен 
акт с окончателен и обвързващ характер в 
съответствие с правните норми на държа-
вата, в която той е установен, или с тези 
на държавата членка на възлагащия орган.

Освен това възлагащите органи, по 
собствена инициатива или по искане на 
държавите членки, могат да изключат от 
участие в процедура за възлагане на об-
ществена поръчка икономически оператор, 
когато възлагащият орган може да докаже 
с подходящи средства, че този икономиче-
ски оператор е нарушил задълженията си 
по отношение на плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски.

Настоящият параграф престава да се 
прилага, когато икономическият оператор 
изпълни задълженията си, като плати или по-
еме обвързващ ангажимент да изплати дъл-
жимите данъци или социалноосигурителни 
вноски, включително, когато е приложимо, 
всякакви начислени лихви или глоби.

3. По изключение държавите членки мо-
гат да предвидят дерогация от задължител-
ното изключване по параграфи 1 и 2 по пър-
востепенни причини от обществен интерес, 
като общественото здраве или защитата 
на околната среда.

Държавите членки могат също така да 
предвидят дерогация от задължителното 
изключване по параграф 2, когато изключ-
ването би било явно непропорционално, 
по-специално когато не са платени само 
незначителни по размер данъци или соци-
алноосигурителни вноски или когато иконо-
мическият оператор е уведомен за точния 
размер, дължим вследствие на нарушението 
на задълженията му по отношение на плаща-
нето на данъци или социалноосигурителни 
вноски, в момент, в който не е бил в със-
тояние да вземе мерките, предвидени в па-
раграф 2, трета алинея, преди изтичането 
на срока за заявяване на участие или, при 
открити процедури, срока за представяне 
на офертата.

4. Възлагащите органи, по собствена 
инициатива или по искане на държавите 
членки, могат да изключат от участие в 
процедура за възлагане на обществена по-
ръчка всеки икономически оператор, който 

се намира в което и да е от следните по-
ложения:

а) когато възлагащият орган може да 
докаже по какъвто и да е подходящ начин 
нарушение на приложимите задължения по 
член 18, параграф 2;

б) когато икономическият оператор е 
обявен в несъстоятелност или е предмет на 
процедура по несъстоятелност или ликвида-
ция, когато активите му се управляват от 
синдик или ликвидатор или от съда, когато 
има споразумение с кредиторите си, кога-
то стопанската му дейност е прекратена 
или е в подобно положение, произтичащо от 
сходна процедура съгласно националните за-
конови и подзаконови разпоредби;

в) когато възлагащият орган може да до-
каже по подходящ начин, че икономическият 
оператор е виновен за тежко професионал-
но нарушение, които поставят под въпрос 
честността му;

г) когато възлагащият орган разполага с 
достатъчно убедителни данни, че икономи-
ческият оператор е сключил споразумения с 
други икономически оператори, насочени към 
нарушаване на конкуренцията;

д) когато конфликт на интереси по сми-
съла на член 24 не може да бъде ефикасно 
разрешен чрез други мерки с по-ниска сте-
пен на намеса;

е) когато нарушението на конкуренци-
ята поради предходното участие на иконо-
мическите оператори в подготовката на 
процедурата за възлагане на обществени 
поръчки, съгласно посоченото в член 41, не 
може да бъде поправено с други мерки с по-
малка степен на намеса;

ж) когато икономическият оператор е 
допуснал значителни или трайни недоста-
тъци при изпълнението на съществено из-
искване в предходен договор за обществена 
поръчка, предходен договор за поръчка с въз-
ложител или предходен договор за концесия, 
довели до предсрочно прекратяване на този 
предходен договор, изплащане на обезщете-
ния или други подобни санкции;

з) когато икономическият оператор е ви-
новен за сериозно изопачаване на данни при 
предоставянето на информацията, необхо-
дима за удостоверяване на липсата на ос-
нования за изключване или на изпълнението 
на критериите за подбор, не е предоставил 
такава информация или не е в състояние да 
представи придружаващите документи, из-
исквани съгласно член 59; или

и) когато икономическият оператор се е 
опитал да упражни непозволено влияние вър-
ху процеса на вземане на решение от възла-
гащия орган, да получи поверителна инфор-
мация, която може да му даде неоправдани 
предимства в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, или да предостави по-
ради небрежност подвеждаща информация, 
която може да окаже съществено влияние 
върху решенията по отношение на изключ-
ването, подбора или възлагането.

Независимо от първа алинея, буква б), 
държавите членки могат да изискват или да 
предвидят възможност възлагащият орган 
да не изключва икономически оператор, кой-
то се намира в едно от положенията по по-
сочената буква, когато възлагащият орган 
е установил, че въпросният икономически 
оператор ще е в състояние да изпълни по-
ръчката, като се взимат предвид приложи-
мите национални правила и мерки за продъл-
жаване на стопанската дейност в случаите 
по буква б).

5. Във всеки момент от процедурата 
възлагащите органи изключват икономиче-
ски оператор, ако се окаже, че икономиче-
ският оператор, поради свои действия или 
пропуски преди или по време на процедурата, 
се намира в едно от положенията, посочени 
в параграфи 1 и 2.

Във всеки момент от процедурата въз-
лагащите органи могат да изключат, по 
собствена инициатива или по искане на 
държавите членки, икономически оператор, 
ако се окаже, че икономическият оператор, 
поради свои действия или пропуски преди или 
по време на процедурата се намира в едно 
от положенията, посочени в параграф 4.

6. Всеки икономически оператор, който 
се намира в едно от положенията по пара-
графи 1 и 4, може да представи доказател-
ства за това, че предприетите от него 
мерки са достатъчни за доказване на не-
говата надеждност, въпреки наличието на 
съответното основание за изключване. Ако 
бъде преценено, че тези доказателства са 
достатъчни, икономическият оператор не 
се изключва от процедурата за възлагане 
на обществена поръчка.

За тази цел икономическият оператор 
доказва, че е платил или е в процес на пла-
щане на обезщетение за всички вреди, на-
стъпили в резултат от престъплението 
или нарушението, изяснил е изчерпателно 
фактите и обстоятелствата, като актив-
но е съдействал на разследващите органи, и 
е взел конкретни технически, организацион-
ни и кадрови мерки, които са подходящи за 

предотвратяването на нови престъпления 
или нарушения.

Мерките, предприети от икономически-
те оператори, се оценяват при отчитане на 
тежестта и конкретните обстоятелства, 
свързани с престъплението или наруше-
нието. Ако бъде преценено, че мерките не 
са достатъчни, икономическият оператор 
получава становище с мотивите за това 
решение.

Икономически оператор, който е бил из-
ключен с окончателна присъда от участие в 
процедури за възлагане на обществени по-
ръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в настоящия параграф въз-
можност по време на срока на изключването, 
произтичащ от тази присъда в държавата 
членка, в която присъдата поражда после-
дици.

7. Държавите членки определят услови-
ята за прилагане на настоящия член чрез 
законови, подзаконови или административ-
ни разпоредби при спазване на правото на 
Съюза. Те определят по-специално максимал-
ния срок на изключване, в случай че икономи-
ческият оператор не е предприел мерките, 
посочени в параграф 6, за да докаже своята 
надеждност. Когато срокът на изключване 
не е определен с окончателна присъда, той 
не може да надвишава пет години от дата-
та на осъждането с окончателна присъда в 
случаите по параграф 1 и три години от да-
тата на съответното събитие в случаите 
по параграф 4.

Член 58. Критерии за подбор
1. Критериите за подбор могат да се 

отнасят до:
а) годността за упражняване на профе-

сионалната дейност;
б) икономическото и финансовото със-

тояние;
в) техническите и професионалните спо-

собности.
Възлагащите органи могат да налагат 

на икономическите оператори като изисква-
ния за участие само критериите, посочени 
в параграфи 2, 3 и 4. Възлагащите органи 
ограничават изискванията само до тези, 
които са необходими, за да се гарантира, че 
кандидат или оферент има както правните 
и финансовите възможности, така и техни-
ческите и професионалните способности да 
изпълни възлаганата поръчка. Всички изиск-
вания трябва да са пропорционални на пред-
мета на поръчката и да са свързани с него.

2. По отношение на годността за упраж-
няване на професионалната дейност възла-
гащите органи могат да изискват от ико-
номическите оператори да бъдат вписани в 
един от професионалните или търговските 
регистри в тяхната държава членка по ус-
тановяване, както е описано в приложение 
XI, или да изпълнят всяко друго условие, по-
сочено в същото приложение.

При процедурите за възлагане на об-
ществени поръчки за услуги, когато иконо-
мическите оператори трябва да притежа-
ват специално разрешение или да членуват 
в определена организация, за да могат да 
изпълняват съответната услуга в своята 
държава по произход, възлагащият орган 
може да поиска от тях да докажат, че имат 
такова разрешение или членство.

3. По отношение на икономическото и 
финансовото състояние възлагащите ор-
гани могат да налагат изисквания, с които 
да се гарантира, че икономическите опера-
тори притежават необходимия икономиче-
ски и финансов капацитет за изпълнение на 
поръчката. За тази цел възлагащите орга-
ни могат да изискват по-специално иконо-
мическите оператори да имат определен 
минимален годишен оборот, включително 
определен минимален оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката. Освен 
това възлагащите органи могат да изискат 
икономическите оператори да предоставят 
информация относно годишните си отчети, 
които показват например съотношението 
между активите и пасивите. Те могат също 
така да изискват подходящо равнище на за-
страховката за риска „професионална от-
говорност“.

Изискваният от икономическите опера-
тори минимален годишен оборот не може да 
превишава най-много двукратно прогнозна 
стойност на поръчката, освен в надлежно 
обосновани случаи, отнасящи се например 
до конкретните рискове, свързани с ес-
теството на строителството, услугите 
или доставките. Възлагащият орган посоч-
ва основните причини за това изискване в 
документацията за обществената поръчка 
или в индивидуалния доклад по член 84.

Така например съотношението меж-
ду активите и пасивите може да се вземе 
предвид, когато възлагащият орган уточни 
методите и критериите за това в докумен-
тацията за обществената поръчка. Тези 
методи и критерии трябва да са прозрачни, 
обективни и недискриминационни.

Когато определена поръчка е разделена 

на обособени позиции, настоящият член се 
прилага по отношение на всяка обособена 
позиция. Възлагащият орган обаче може да 
определя минималния годишен оборот, из-
искван от икономическите оператори, по 
отношение на групи от обособени позиции, 
в случай че на спечелилия оферент се възла-
гат няколко обособени позиции за едновре-
менно изпълнение.

Когато поръчки се възлагат въз основа 
на рамково споразумение след подновяване 
на състезателната процедура, максимално-
то изискване за годишен оборот по втора 
алинея от настоящия параграф се изчисля-
ва въз основа на очаквания максимален раз-
мер на конкретните поръчки, които ще се 
изпълняват едновременно, или когато той 
не е известен – въз основа на прогнозната 
стойност на рамковото споразумение. При 
динамични системи за покупки максимал-
но изискуемият годишен оборот по втора 
алинея се изчислява въз основа на очаквания 
максимален размер на конкретните поръчки, 
възлагани по тази система.

4. По отношение на техническите и 
професионалните способности възлагащи-
те органи могат да налагат изисквания, с 
които да се гарантира, че икономическите 
оператори притежават необходимите чо-
вешки и технически ресурси и опит за из-
пълнение на поръчката при спазване на под-
ходящ стандарт за качество.

Възлагащите органи могат по-специално 
да изискват икономическите оператори да 
притежават достатъчен опит, удостоверен 
чрез подходящи свидетелства за изпълне-
ни в миналото поръчки. Възлагащият орган 
може да приеме, че икономическият опера-
тор не притежава необходимите професио-
нални способности, когато е установил, че 
икономическият оператор има конфликт на 
интереси, който може да се отрази небла-
гоприятно на изпълнението на поръчката.

При процедурите за възлагане на об-
ществени поръчки за доставки, изискващи 
проучване на терена или инсталиране, за ус-
луги или за строителство, професионалните 
способности на икономическите оператори 
да предоставят услугата или да изпълнят 
инсталирането или строежа могат да бъ-
дат оценявани по отношение на техните 
умения, ефективност, опит и надеждност.

5. Възлагащите органи посочват изиску-
емите условия за участие, които могат да 
бъдат изразени като минимални изисквания 
за допустимост заедно със съответните 
доказателства, в обявлението за поръчката 
или в поканата за потвърждаване на инте-
рес.

Член 59. Единен европейски документ 
за обществени поръчки

1. При подаването на заявленията за 
участие или на офертите възлагащите ор-
гани приемат единния европейски документ 
за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се 
състои от актуализирани лични декларации 
като предварително доказателство вместо 
издадени от публични органи или трети лица 
удостоверения, потвърждаващи, че съот-
ветният икономически оператор отговаря 
на което и да е от следните условия:

а) не се намира в едно от положенията 
по член 57, при които икономическите опера-
тори е задължително или възможно да бъдат 
изключени;

б) отговаря на съответните критерии 
за подбор, установени в съответствие с 
член 58;

в) когато е приложимо, отговаря на обек-
тивните правила и критерии, установени в 
съответствие с член 65.

Когато икономическият оператор из-
ползва капацитета на други субекти в съ-
ответствие с член 63, ЕЕДОП съдържа също 
така информацията, посочена в първа али-
нея от настоящия параграф, по отношение 
на тези субекти.

В ЕЕДОП се съдържа официално изявле-

(32) Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета 
от 24 октомври 2008 г. относно борбата с орга-
низираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., 
стр. 42).

(33) ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1.
(34) Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета 

от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията 
в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54).

(35) ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.
(36) Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 
164, 22.6.2002 г., стр. 3).

(37) Директива 2005/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за 
предотвратяване използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., 
стр. 15).

(38) Директива 2011/36/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора 
и защитата на жертвите от него и за замяна на 
Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 
15.4.2011 г., стр. 1).
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ние на икономическия оператор, че съответ-
ното основание за изключване не се прилага 
и/или че съответният критерий за подбор 
е изпълнен, и се предоставя съответната 
информация, изисквана от възлагащия орган. 
Освен това в ЕЕДОП се посочва публичният 
орган или третото лице, отговорни за из-
готвянето на придружаващия документ, и 
се съдържа официално изявление в смисъл, 
че при поискване икономическият оператор 
ще може незабавно да представи тези при-
дружаващи документи.

Когато възлагащият орган може да по-
лучи придружаващите документи чрез пряк 
достъп до база данни съгласно параграф 5, 
в ЕЕДОП се съдържа също изискваната за 
тази цел информация, като интернет адрес 
на базата данни, евентуални идентифика-
ционни данни и, където е приложимо, необхо-
димата декларация за съгласие.

Икономическите оператори могат да из-
ползват отново ЕЕДОП, който вече е бил из-
ползван при предходни процедури за общест-
вени поръчки, при условие че потвърдят, че 
съдържащата се в него информация все още 
е актуална.

2. ЕЕДОП се изготвя въз основа на стан-
дартен образец. Комисията установява 
стандартния образец чрез актове за изпъл-
нение. Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по разглеж-
дане, посочена в член 89, параграф 3.

ЕЕДОП ще се предоставя единствено в 
електронен вид.

3. Независимо от член 92 Комисията 
прави преглед на прилагането на практика 
на ЕЕДОП, като взема предвид техническо-
то развитие на базите данни в държавите 
членки, и докладва във връзка с това пред 
Европейския парламент и Съвета до 18 ап-
рил 2017 г.

Когато това е целесъобразно, Комисия-
та прави предложения за решения с цел подо-
бряване на трансграничния достъп до тези 
бази данни и използването на сертификати 
и свидетелства на вътрешния пазар.

4. Възлагащият орган може да поиска от 
оферентите и кандидатите във всеки мо-
мент от процедурата да представят всич-
ки или част от придружаващите документи, 
когато това е необходимо за осигуряване на 
правилното провеждане на процедурата.

Преди да възложи поръчката, възлагащи-
ят орган изисква от оферента, на когото 
е решил да я възложи – освен при поръчки 
въз основа на рамкови споразумения, когато 
договорите за тези поръчки са сключени в 
съответствие с член 33, параграф 3 или па-
раграф 4, буква а) – да представи актуални 
придружаващи документи в съответствие 
с член 60 и когато е целесъобразно, член 62. 
Възлагащият орган може да прикани иконо-
мическите оператори да допълнят или по-
яснят сертификатите, получени съгласно 
членове 60 и 62.

5. Независимо от параграф 4 от ико-
номическите оператори не се изисква да 
представят придружаващи документи или 
други документални доказателства, когато 
и доколкото възлагащият орган има възмож-
ност да получи сертификатите или съот-
ветната информация чрез пряк и безплатен 
достъп до национална база данни във всяка 
държава членка, като национален регистър 
на обществените поръчки, виртуални доси-
ета на предприятия, електронна система 
за съхранение на документи или система за 
предварително класиране.

Независимо от параграф 4 не може да се 
изисква от икономическите оператори да 
представят придружаващи документи, ко-
гато възлагащият орган, който е възложил 
поръчката или е сключил рамковото спора-
зумение, вече разполага с тези документи.

За целите на първа алинея държавите 
членки гарантират, че базите данни, кои-
то съдържат съответната информация за 
икономическите оператори и в които може 
да бъде направена справка от националните 
възлагащи органи, могат да бъдат използва-
ни за справки при същите условия и от въз-
лагащите органи на други държави членки.

6. Държавите членки предоставят в e-
Certis актуален и пълен списък на базите 
данни, съдържащи съответната информа-
ция за икономическите оператори, в които 
могат да правят справки възлагащи органи 
от други държави членки. При поискване дър-
жавите членки предоставят на други държа-
ви членки всяка информация, отнасяща се до 
базите данни, посочени в настоящия член.

Член 60. Доказателства
1. Възлагащите органи могат да изис-

кват сертификатите, изявленията и други-
те доказателства, посочени в параграфи 2, 
3 и 4 от настоящия член и в приложение XII, 
като доказателства за липсата на основа-
ния за изключване по член 57 и за изпълне-
нието на критериите за подбор в съответ-
ствие с член 58.

Възлагащите органи не изискват други 
доказателства, освен посочените в насто-

ящия член и в член 62. Във връзка с член 63 
икономическите оператори могат да използ-
ват всякакви подходящи средства, за да до-
кажат на възлагащия орган, че ще разпола-
гат с необходимите ресурси.

2. Възлагащите органи приемат след-
ното като достатъчно доказателство за 
това, че нито един от случаите, посочени в 
член 57, не се отнася за икономическия опе-
ратор:

а) по отношение на параграф 1 от посо-
чения член – представянето на извлечение 
от съответния регистър, например съдебен, 
или ако това е невъзможно, на еквивалентен 
документ, който е издаден от компетен-
тен съдебен или административен орган в 
държава членка или държавата по произход 
или държавата по установяване на икономи-
ческия оператор и който доказва, че тези 
изисквания са изпълнени;

б) по отношение на параграф 2 и пара-
граф 4, буква б) от посочения член – сер-
тификат, издаден от компетентния орган 
на съответната държава членка или друга 
държава;

Когато някоя държава или държава член-
ка не издава такива документи или серти-
фикати или когато те не обхващат всички 
случаи по член 57, параграфи 1 и 2 и параграф 
4, буква б), те могат да бъдат заменени от 
клетвена декларация, или – в държавите 
членки или в държавите, в които не същест-
вуват такъв тип декларации – от тържест-
вена декларация, направена от заинтере-
сованото лице пред компетентен съдебен 
или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски 
орган, в държавата членка или държавата 
по произход или в държавата членка или дър-
жавата по установяване на икономическия 
оператор.

Когато е целесъобразно, държавата 
членка предоставя официална декларация, 
в която се посочва, че документите или 
сертификатите по настоящия параграф не 
се издават или че те не обхващат всички 
случаи по член 55, параграфи 1 и 2 и член 
57, параграф 4, буква б). Тези официални де-
кларации се предоставят на разположение 
посредством онлайн хранилището за серти-
фикати (e-Сertis), посочено в член 61.

3. Доказателството за икономическо-
то и финансовото състояние на икономи-
ческия оператор може по принцип да бъде 
представено посредством едно или няколко 
от свидетелствата, изброени в част I от 
приложение XII.

Когато по някаква основателна причина 
икономическият оператор не е в състояние 
да представи поисканите от възлагащия 
орган свидетелства, той може да докаже 
своето икономическо и финансово състояние 
с помощта на всеки друг документ, който 
възлагащият орган счита за подходящ.

4. Доказателство за техническите 
способности на икономическите операто-
ри може да бъде представено по един или 
няколко от начините, изброени в част II от 
приложение XII, според естеството, количе-
ството или значението и използването на 
строителството, доставките или услугите.

5. При поискване държавите членки пре-
доставят на други държави членки всяка 
информация, свързана с основанията за из-
ключване, изброени в член 57, годността за 
упражняване на професионалната дейност и 
финансовия и технически капацитет на офе-
рентите по член 58, както и всяка информа-
ция, свързана с доказателствата, посочени 
в настоящия член.

Член 61. Онлайн хранилище за сертифи-
кати (e-Certis)

1. За улесняване на трансграничното 
офериране държавите членки осигуряват по-
стоянното актуализиране на информацията 
по отношение на сертификатите и други-
те форми на документални доказателства, 
въвеждана в създаденото от Комисията он-
лайн хранилище за сертификати (e-Certis).

2. Възлагащите органи използват e-
Certis и изискват предимно такива видове 
сертификати или форми на документални 
доказателства, които са обхванати от e-
Certis.

3. Комисията осигурява в e-Certis верси-
ите на всички езици на ЕЕДОП.

Член 62. Стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично 
управление

1. Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, изготвени 
от независими органи и доказващи, че иконо-
мическият оператор отговаря на определени 
стандарти за осигуряване на качеството, 
включително тези за достъпност за хора с 
увреждания, те се позовават на системите 
за осигуряване на качеството, основани на 
съответните серии европейски стандарти, 
сертифицирани от акредитирани органи. Те 
признават еквивалентни сертификати, из-
дадени от органи, установени в други дър-

жави членки. Възлагащите органи приемат и 
други доказателства за еквивалентни мерки 
за осигуряване на качеството, когато съ-
ответният икономически оператор е нямал 
възможност да получи такива сертификати 
в съответните срокове по независещи от 
него причини, при условие че икономическият 
оператор докаже, че предложените мерки за 
осигуряване на качеството отговарят на 
необходимите стандарти за осигуряване на 
качеството.

2. Когато възлагащите органи изискват 
представянето на сертификати, изготвени 
от независими органи и доказващи, че ико-
номическият оператор отговаря на опреде-
лени системи или стандарти за екологично 
управление, те се позовават на Схемата на 
Съюза за управление по околна среда и одит 
(EMAS) или на други системи за екологич-
но управление, признати в съответствие с 
член 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 или 
други стандарти за екологично управление, 
основани на съответните европейски или 
международни стандарти на акредитирани 
органи. Те признават еквивалентни серти-
фикати, издадени от органи, установени в 
други държави членки.

Възлагащият орган приема и други до-
казателства за еквивалентни мерки за 
екологично управление, когато даден иконо-
мически оператор очевидно е нямал достъп 
до такива сертификати или е нямал възмож-
ност да ги получи в съответните срокове по 
независещи от него причини, при условие че 
икономическият оператор докаже, че тези 
мерки са еквивалентни на изискваните съ-
гласно приложимата система или стандарт 
за екологично управление.

3. В съответствие с член 86 държави-
те членки предоставят на други държави 
членки при поискване всякаква информация, 
отнасяща се до документите, представени 
като доказателство за съответствие със 
стандартите за качество и екологичните 
стандарти по параграфи 1 и 2.

Член 63. Използване на капацитета на 
други субекти

1. По отношение на критериите, свърза-
ни с икономическото и финансовото състоя-
ние, установени съгласно член 58, параграф 
3, и критериите, свързани с техническите 
и професионалните способности, устано-
вени съгласно член 58, параграф 4, иконо-
мически оператор може, когато е целесъо-
бразно и за конкретна поръчка, да използва 
капацитета на други субекти, независимо 
от правния характер на отношенията му с 
тях. По отношение на критериите, свърза-
ни с образованието и професионалната ква-
лификация, посочени в част II, буква е) от 
приложение ХII, или със съответния профе-
сионален опит, икономическите оператори 
могат обаче да използват капацитета на 
други субекти само когато последните ще 
изпълняват строителството или услугите, 
за които е необходим този капацитет. Кога-
то икономически оператор иска да използва 
капацитета на други субекти, той доказва 
на възлагащия орган, че ще разполага с необ-
ходимите ресурси, например като представя 
доказателство за поетия от посочените су-
бекти ангажимент за тази цел.

Възлагащият орган проверява в съот-
ветствие с членове 59, 60 и 61 дали другите 
субекти, чийто капацитет икономическият 
оператор възнамерява да използва, отгова-
рят на съответните критерии за подбор и 
дали има основания за изключване съглас-
но член 57. Възлагащият орган изисква от 
икономическия оператор да замени субект, 
който не отговаря на съответния крите-
рий за подбор или по отношение на който 
има задължителни основания за изключване. 
Възлагащият орган може да изиска от ико-
номическия оператор да замени субект, по 
отношение на който има незадължителни 
основания за изключване, или държава член-
ка може да изиска от възлагащия орган да 
изиска това.

Когато икономическият оператор из-
ползва капацитета на други субекти по 
отношение на критериите, свързани с ико-
номическото и финансовото състояние, 
възлагащият орган може да изисква иконо-
мическият оператор и тези субекти да но-
сят обща отговорност за изпълнението на 
поръчката.

При същите условия група от икономиче-
ски оператори, посочена в член 19, параграф 
2, може да използва капацитета на участни-
ците в групата или на други субекти.

2. При поръчки за строителство, поръчки 
за услуги и операции, свързани с проучване 
на терена или инсталиране в контекста на 
поръчка за доставки, възлагащите органи 
могат да изискват определени операции от 
критично значение да бъдат извършвани 
пряко от самия оферент или, когато офер-
тата е подадена от група от икономиче-
ски оператори по член 19, параграф 2 – от 
участник в тази група.

Член 64. Официални списъци на одобре-

ните икономически оператори и сертифи-
циране от органи, учредени в съответ-
ствие с публичното или частното право

1. Държавите членки могат да изгот-
вят или поддържат официални списъци на 
одобрените изпълнители и доставчици на 
стоки или услуги или да предвиждат серти-
фициране от сертифициращи органи в съ-
ответствие с европейските стандарти за 
сертифициране по смисъла на приложение VII.

Те уведомяват Комисията и другите дър-
жави членки за адреса на сертифициращия 
орган или органа, отговарящ за официалните 
списъци, на който се изпращат заявленията.

2. Държавите членки съобразяват ус-
ловията за регистрация в официалните 
списъци по параграф 1 и за издаване на сер-
тификати от сертифициращи органи с раз-
поредбите на настоящия подраздел.

Държавите членки съобразяват тези 
условия и с разпоредбите на член 63 по от-
ношение на заявленията за регистрация, 
подадени от икономически оператори, кои-
то са част от група и използват ресурси, 
предоставени им от други дружества в 
групата. В такива случаи тези оператори 
доказват пред органа, който изготвя офици-
алния списък, че ще разполагат с ресурсите 
през целия срок на валидност на сертифика-
та, удостоверяващ тяхното регистриране 
в официалния списък, и че през същия пери-
од посочените дружества ще продължават 
да изпълняват изискванията за качествен 
подбор, включени в официалния списък или 
сертификата, на които икономическите опе-
ратори се основават за регистрацията си.

3. Икономическите оператори, регистри-
рани в официалните списъци или притежа-
ващи сертификат, могат за всяка отделна 
поръчка да представят на възлагащия ор-
ган сертификат за регистрация, издаден 
от компетентния орган, или сертификата, 
издаден от компетентния сертифициращ 
орган.

В сертификатите се посочват свиде-
телствата, които са дали възможност на 
тези икономически оператори да бъдат 
регистрирани в официалния списък или да 
бъдат сертифицирани, както и дадената по 
този списък класификация.

4. Удостоверената регистрация в офи-
циални списъци от компетентните органи 
или сертификатът, издаден от сертифи-
циращия орган, създават презумпция за съ-
ответствие с изискванията за качествен 
подбор, предвидени от официалния списък 
или сертификата.

5. Информацията, която може да бъде 
извлечена от регистрация в официални спи-
съци или сертифициране, не може да бъде 
оспорвана без наличието на основание. По 
повод възлагането на обществена поръчка 
от всеки регистриран икономически опера-
тор може да се изисква допълнително удос-
товерение, свързано с плащането на социал-
ноосигурителни вноски и данъци.

Възлагащите органи на други държави 
членки прилагат параграф 3 и първа алинея 
от настоящия параграф единствено в полза 
на икономически оператори, установени в 
държавата членка, която поддържа офици-
алния списък.

6. Изискванията за доказване във връзка 
с критериите за качествен подбор, включе-
ни в официалния списък или сертификата, 
трябва да съответстват на разпоредбите 
на член 60 и когато е целесъобразно, на член 
62. За всяка регистрация на икономически 
оператори от други държави членки в офи-
циален списък или за тяхното сертифицира-
не не се изискват допълнителни доказател-
ства или изявления, различни от исканите 
от националните икономически оператори.

Икономическите оператори могат да 
поискат във всеки един момент да бъдат 
регистрирани в официален списък или да им 
бъде издаден сертификат. Те биват инфор-
мирани в разумно кратък срок за решението 
на органа, който изготвя официалния списък, 
или на компетентния сертифициращ орган.

7. Икономическите оператори от други 
държави членки не са задължени да премина-
ват през процеса на регистриране или сер-
тифициране, за да участват в обществена 
поръчка. Възлагащите органи признават 
еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави членки. 
Те приемат също и други еквивалентни до-
казателства.

8. Държавите членки предоставят на 
други държави членки при поискване всяка 
информация, отнасяща се до документите, 
представени като доказателство, че иконо-
мическите оператори изпълняват изисква-
нията за регистриране в официалния списък 
на одобрените икономически оператори, или 
като доказателство, че икономическите 
оператори от друга държава членка прите-
жават еквивалентен сертификат.

Подраздел 2. Намаляване на броя на кан-
дидатите, офертите и решенията

Член 65. Намаляване на броя на квали-
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фицираните кандидати, които да бъдат 
поканени за участие

1. При ограничените процедури, състеза-
телните процедури на договаряне, процеду-
рите на състезателен диалог и партньор-
ствата за иновации възлагащите органи 
могат да ограничават броя на кандидатите, 
отговарящи на критериите за подбор, кои-
то ще поканят за представяне на оферти 
или за провеждане на диалог, при условие че 
е налице минималният брой квалифицирани 
кандидати съгласно параграф 2.

2. В обявлението за обществена поръчка 
или в поканата за потвърждаване на инте-
рес възлагащите органи посочват обектив-
ните и недискриминационни критерии или 
правила, които възнамеряват да прилагат, 
минималния брой кандидати, които възнаме-
ряват да поканят и когато е целесъобразно, 
максималния им брой.

При ограничената процедура минимални-
ят брой кандидати е пет. При състезател-
ната процедура на договаряне, процедурата 
на състезателен диалог и партньорството 
за иновации минималният брой кандидати е 
трима. При всички случаи броят на поканени-
те кандидати трябва да е достатъчен, за да 
се гарантира реална конкуренция.

Възлагащите органи канят поне мини-
малния брой кандидати. Въпреки това, ко-
гато броят на кандидатите, отговарящи 
на критериите за подбор и на минималните 
изисквания за допустимост по член 58, пара-
граф 5, е под минималния брой, възлагащият 
орган може да продължи процедурата, като 
покани кандидатите, които притежават из-
исквания капацитет. В контекста на съща-
та процедура възлагащият орган не включва 
други икономически оператори, които не са 
заявили участие, или кандидати, които не 
притежават изисквания капацитет.

Член 66. Намаляване на броя на офер-
тите и решенията

Когато възлагащите органи използват 
възможността за намаляване на броя на 
офертите, които подлежат на договаряне 
съгласно член 29, параграф 6, или на реше-
нията, които трябва да бъдат обсъдени съ-
гласно член 30, параграф 4, те правят това, 
като прилагат критериите за възлагане, по-
сочени в документацията за обществената 
поръчка. На крайния етап полученият брой 
трябва да гарантира реална конкуренция, 
доколкото са налице достатъчно оферти, 
решения или квалифицирани кандидати.

Подраздел 3. Възлагане на поръчките

Член 67. Критерии зa възлагане нa по-
ръчките

1. Без да се засягат националните за-
конови, подзаконови или административни 
разпоредби относно цената на определени 
доставки или възнаграждението за опреде-
лени услуги, възлагащите органи възлагат 
обществените поръчки въз основа на крите-
рия за икономически най-изгодната оферта.

2. Икономически най-изгодната оферта 
от гледна точка на възлагащия орган се 
определя въз основа на цената или разходи-
те, като се използва подход на разходната 
ефективност, например разходите за целия 
жизнен цикъл в съответствие с член 68, 
и може да включва критерия за най-добро-
то съотношение качество/цена, което се 
оценява въз основа на критерии, включващи 
качествени, екологични и/или социални ас-
пекти, свързани с предмета на въпросната 
обществена поръчка. Тези критерии могат 
да включват например:

а) качество, включително технически 
параметри, естетически и функционални ха-
рактеристики, достъпност, предназначение 
за всички потребители, социални, екологични 
и иновативни характеристики и търговия и 
условията за нея;

б) организация, квалификация и опит на 
персонала, на когото е възложено изпълне-
нието на поръчката, когато качеството на 
ангажирания с изпълнението на поръчката 
персонал може да окаже съществено влияние 
върху нивото на изпълнение на поръчката; 
или

в) обслужване след продажбата и техни-
ческа помощ, условия за доставка като дата 
на доставка, процес на доставка и срок на 
доставка или срок на завършване.

Елементът, свързан с разходите, може 
също така да приема формата на фиксирана 
цена или разходи, въз основа на което ико-
номическите оператори ще се състезават 
само по отношение на критериите за ка-
чество.

Държавите членки могат да предвидят, 
че възлагащите органи не могат да използ-
ват само критерия „цена“ или само критерия 
„разходи“ като единствен критерий за възла-
гане, или да ограничат тяхното използване 
до определени категории възлагащи органи 
или определени видове поръчки.

3. Приема се, че критериите за възлагане 
са свързани с предмета на обществената 

поръчка, когато се отнасят до строител-
ството, доставките или услугите, които 
трябва да бъдат предоставени в рамките 
на тази поръчка във всички отношения и на 
всеки етап от жизнения им цикъл, в това 
число факторите, свързани със:

а) специфичния процес на производство, 
предоставяне или търгуване на това стро-
ителство, доставки или услуги; или

б) специфичен процес, свързан с друг 
етап от жизнения им цикъл;
дори когато тези фактори не са част от 
съществените им характеристики.

4. Критериите за възлагане не трябва 
да водят до предоставянето на възлагащия 
орган на неограничена свобода на избор. Те 
трябва да гарантират, че е възможна ре-
ална конкуренция, и да се придружават от 
спецификации, които позволяват ефектив-
ната проверка на представената от офе-
рентите информация с цел да се прецени 
доколко офертите отговарят на критерии-
те за възлагане. При съмнение възлагащите 
органи проверяват ефективно точността 
на информацията и доказателствата, пре-
доставени от оферентите.

5. Възлагащият орган посочва в докумен-
тацията за обществената поръчка отно-
сителната тежест, която придава на всеки 
от критериите, избрани за определяне на 
икономически най-изгодната оферта, освен 
когато тя се определя само въз основа на 
цената.

Тези тежести могат да се изразят, като 
се предвиди диапазон с подходяща максимал-
на разлика.

Когато претеглянето не е възможно по 
обективни причини, възлагащият орган сте-
пенува критериите по значение в низходящ 
ред.

Член 68. Оценка на разходите за целия 
жизнен цикъл

1. Оценката на разходите за целия жиз-
нен цикъл включва в необходимата степен 
част или всички от посочените по-долу раз-
ходи в рамките на целия жизнен цикъл на 
продукта, услугата или строителството:

а) разходи, които се поемат от възлага-
щия орган или други ползватели, като:

i) разходи за придобиване,
ii) разходи за използване, като потребле-

ние на енергия и други ресурси,
iii) разходи за поддръжка,
iv) разходи в края на експлоатационния 

период, като разходи за събиране и рецикли-
ране;

б) разходи, дължащи се на външни еко-
логични фактори, които са свързани с про-
дукта, услугата или строителството по 
време на целия им жизнен цикъл, при условие 
че паричната им стойност може да бъде оп-
ределена и проверена; такива разходи могат 
да включват разходите, свързани с емисии 
на парникови газове и други вредни емисии, 
както и други разходи, свързани със смек-
чаване на последиците от изменението на 
климата.

2. Когато възлагащите органи оценяват 
разходите чрез подхода на оценката на раз-
ходите за целия жизнен цикъл, те посочват в 
документацията за обществената поръчка 
данните, които трябва да бъдат предста-
вени от оферентите, и метода, който ще 
използват за определяне на разходите за це-
лия жизнен цикъл въз основа на тези данни.

Използваният метод за оценка на раз-
ходите, дължащи се на външни екологични 
фактори, трябва да отговаря на всички по-
сочени по-долу условия:

а) основава се на подлежащи на обек-
тивна проверка и недискриминационни кри-
терии. По-специално, когато не е утвърден 
за редовно или продължително прилагане, 
методът не дава неоправдано предимство 
на определени икономически оператори и не 
ги поставя в неизгодно положение;

б) достъпен е за всички заинтересовани 
лица;

в) изискваните данни могат да бъдат 
предоставени при полагане на разумни уси-
лия от обичайно добросъвестни икономиче-
ски оператори, включително икономически 
оператори от трети държави, които са 
страна по СДП или по други международни 
споразумения, с които е обвързан Съюзът.

3. Когато общ метод за изчисляване на 
разходите за целия жизнен цикъл придобива 
задължителен характер съгласно законо-
дателен акт на Съюза, този общ метод се 
прилага за оценката на разходите по време 
на жизнения цикъл.

Списък на такива законодателни актове 
и, когато е необходимо, на делегираните ак-
тове, с които те се допълват, се съдържа в 
приложение XIII. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани акто-
ве в съответствие с член 87 във връзка с 
актуализирането на този списък, когато се 
налага актуализирането му поради приема-
нето на ново законодателство, с което се 
придава задължителен характер на общ ме-
тод, или поради отмяната или изменението 

на действащи правни актове.

Член 69. Необичайно ниски оферти
1. Възлагащите органи изискват от ико-

номическите оператори да обяснят предло-
жената в офертата цена или разходи, кога-
то офертите изглеждат необичайно ниски 
спрямо строителството, доставките или 
услугите.

2. Обясненията по параграф 1 могат да 
се отнасят по-специално до:

а) икономическите характеристики на 
производствения процес, на предоставяни-
те услуги или на строителния метод;

б) избраните технически решения или 
наличието на изключително благоприятни 
условия за оферента за предоставянето на 
продуктите или услугите или за изпълнение-
то на строителството;

в) оригиналното решение, предложено от 
оферента по отношение на строителство-
то, доставките или услугите;

г) спазването на задълженията по член 
18, параграф 2;

д) спазването на задълженията по член 
71;

е) възможността оферентът да получи 
държавна помощ.

3. Възлагащият орган прави оценка на 
предоставената информация, като се кон-
султира с оферента. Той може да отхвърли 
офертата само когато представените до-
казателства не съставляват достатъчно 
основание за предложените ниски цена или 
разходи, като се отчитат елементите по 
параграф 2.

Възлагащите органи отхвърлят офер-
тата, когато са установили, че тя е нео-
бичайно ниска, защото не отговаря на при-
ложимите задължения, посочени в член 18, 
параграф 2.

4. Когато възлагащ орган установи, че 
дадена оферта е необичайно ниска, защото 
оферентът е получил държавна помощ, тази 
оферта може да бъде отхвърлена единстве-
но на това основание само след консултация 
с оферента, при която последният не може 
да докаже в достатъчен срок, определен от 
възлагащия орган, че въпросната помощ е 
съвместима с вътрешния пазар по смисъла 
на член 107 ДФЕС. Когато възлагащият ор-
ган отхвърли оферта при тези обстоятел-
ства, той информира Комисията за това.

5. При поискване държавите членки пре-
доставят на други държави членки по линия 
на административното сътрудничество 
всяка информация, с която разполагат, като 
законови и подзаконови разпоредби, общопри-
ложими колективни споразумения или нацио-
нални технически стандарти, отнасящи се 
до доказателствата и документите, пред-
ставени във връзка с изброените в параграф 
2 данни.

ГЛАВА IV. Изпълнение на поръчките

Член 70. Условия за изпълнение на по-
ръчките

Възлагащите органи могат да опреде-
лят специални условия във връзка с изпълне-
нието на обществена поръчка, при условие 
че те са свързани с предмета на поръчка-
та по смисъла на член 67, параграф 3 и са 
посочени в поканата за участие в състе-
зателна процедура или в документацията 
за обществената поръчка. Тези условия мо-
гат да включват икономически, свързани с 
иновациите,екологични, социални или свър-
зани със заетостта съображения.

Член 71. Подизпълнители
1. Компетентните национални органи 

осигуряват спазването на задълженията по 
член 18, параграф 2 от страна на подизпъл-
нителите чрез подходящи действия, които 
действат в рамките на своята отговор-
ност и компетентност.

2. В документацията за обществената 
поръчка възлагащият орган може, по собст-
вена инициатива или по искане на държава 
членка, да поиска оферентът да посочи в 
офертата си дела от поръчката, за който 
възнамерява да използва трети лица – по-
дизпълнители, както и предлаганите подиз-
пълнители.

3. Държавите членки могат да предви-
дят, че при заявка от страна на подизпъл-
нителя и когато естеството на поръчката 
позволява това, възлагащият орган превеж-
да дължимите плащания пряко на подизпъл-
нителя за услугите, доставките или строи-
телството, предоставени на икономическия 
оператор, на който е възложена обществе-
ната поръчка (наричан по-долу „основният 
изпълнител“). Тези мерки могат да включват 
подходящи механизми, позволяващи на основ-
ния изпълнител да оспори плащания, които 
не са дължими. Правилата относно този ре-
жим на плащане се посочват в документа-
цията за обществената поръчка.

4. Параграфи 1–3 не засягат въпроса за 
отговорността на основния изпълнител.

5. При обществени поръчки за строи-

телство и по отношение на услуги, които 
се предоставят на съоръжение под прекия 
надзор на възлагащия орган, след възлага-
нето на поръчката и най-късно при започ-
ването на изпълнението на поръчката, 
възлагащият орган изисква от основния 
изпълнител да му посочи името, данните за 
контакт и представителите на своите по-
дизпълнители, участващи в това строител-
ство или услуги, когато те са известни към 
този момент. Възлагащият орган изисква 
от основния изпълнител да го уведомява за 
всякакви промени в тази информация в хода 
на изпълнението на поръчката, както и да 
му предоставя изискваната информация за 
всички нови подизпълнители, които впослед-
ствие се включват в строителството или 
предоставянето на услугите.

Независимо от първа алинея държавите 
членки могат да наложат пряко на основния 
изпълнител задължението да предоставя не-
обходимата информация.

Когато това е необходимо за целите 
по параграф 6, буква б) от настоящия член, 
изискваната информация се придружава от 
лични декларации на подизпълнителите съ-
гласно предвиденото в член 59. Мерките за 
прилагане съгласно параграф 8 от настоящ-
ия член могат да предвиждат, че подизпълни-
телите, които се включват след възлагане-
то на поръчката, представят сертификати 
и други придружаващи документи вместо 
личните декларации.

Първа алинея не се прилага за достав-
чиците.

Възлагащите органи могат по собст-
вена инициатива или по искане на държави 
членки да разширят прилагането на задъл-
женията, предвидени в първа алинея, напри-
мер към:

а) обществени поръчки за доставка, 
обществени поръчки за услуги, различни от 
тези за услуги, които се предоставят на 
съоръжения под прекия надзор на възлага-
щия орган или на доставчици, участващи в 
обществени поръчки за строителство или 
услуги;

б) подизпълнители на подизпълнители на 
основния изпълнител или още по-надолу по 
веригата от подизпълнители.

6. За да се избегнат нарушения на задъл-
женията по член 18, параграф 2, могат да 
се предприемат подходящи мерки, например:

а) когато националното право на даде-
на държава членка предвижда механизъм за 
обща отговорност между подизпълнителите 
и основния изпълнител, държавата членка 
прави необходимото съответните правила 
да се прилагат при спазване на условията 
по член 18, параграф 2;

б) в съответствие с членове 59, 60 и 61 
възлагащите органи могат по собствена 
инициатива или по искане на държави членки 
да проверят дали има основания за изключ-
ване на подизпълнители в съответствие с 
член 57. В такъв случай възлагащият орган 
изисква от икономическия оператор да за-
мени подизпълнител, по отношение на който 
проверката е показала, че има задължител-
ни основания за изключване. Възлагащият 
орган може, по собствена инициатива или 
по искане на държава членка, да изиска от 
икономическия оператор да замени подизпъл-
нител, по отношение на който проверката е 
показала, че има незадължителни основания 
за изключване.

7. Държавите членки могат да предвидят 
по-строги правила за отговорност в нацио-
налното си право или да предприемат допъл-
нителни мерки в рамките на националното 
си право по отношение на преките плащания 
за подизпълнителите, например като пред-
видят преки плащания за подизпълнителите, 
без да е необходимо последните да правят 
искане за подобно пряко плащане.

8. Държавите членки, които решат да 
въведат мерките по параграф 3, 5 или 6, 
уточняват условията за прилагане на тези 
мерки със законови, подзаконови или адми-
нистративни разпоредби в съответствие 
с правото на Съюза. При това държавите 
членки могат да ограничат приложимостта 
им, например по отношение на определени 
видове поръчки, определени категории въз-
лагащи органи или икономически оператори 
или определени суми.

Член 72. Изменение на договорите за 
поръчка през техния срок на изпълнение

1. Договорите за поръчки и рамковите 
споразумения могат да бъдат изменяни без 
провеждане на нова процедура за възлагане 
на обществена поръчка в съответствие с 
настоящата директива в следните случаи:

а) когато измененията, независимо от 
паричната им равностойност, са предвиде-
ни в първоначалната документация за об-
ществената поръчка чрез ясни, точни и не-
двусмислени клаузи за преразглеждане, които 
могат да включват клаузи за изменение на 
цената или опции. В тези клаузи се посочват 
обхватът и естеството на възможните из-
менения или опции, както и условията, при 
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които те може да се използват. В тях не се 
предвиждат изменения или опции, които биха 
променили цялостния характер на поръчката 
или на рамковото споразумение;

б) за допълнителни строителство, дос-
тавки или услуги от първоначалния изпълни-
тел, които са станали необходими и не са 
включени в първоначалната обществена 
поръчка, когато смяната на изпълнителя:

i) не може да се извърши поради икономи-
чески или технически причини като изисква-
ния за взаимозаменяемост или оперативна 
съвместимост със съществуващо оборуд-
ване, услуги или инсталации, възложени с 
първоначалната поръчка; и

ii) би предизвикала значително неудоб-
ство или съществено дублиране на разходи-
те на възлагащия орган.

Независимо от това евентуалното уве-
личение на цената не може да превишава 
с повече от 50 % стойността на първона-
чалната поръчка. Когато се правят няколко 
последователни изменения, това ограни-
чение се прилага за стойността на всяко 
изменение. Тези последователни изменения 
не трябва да целят заобикаляне на насто-
ящата директива;

в) когато са изпълнени всички условия 
по-долу:

i) необходимостта от изменение е пре-
дизвикана от обстоятелства, които добро-
съвестен възлагащ орган не би могъл да 
предвиди;

ii) изменението не променя цялостния 
характер на поръчката;

iii) увеличението на цената не превишава 
с повече от 50 % стойността на първона-
чалния договор за поръчка или рамково спо-
разумение. Когато се правят няколко после-
дователни изменения, това ограничение се 
прилага за стойността на всяко изменение. 
Тези последователни изменения не трябва 
да целят заобикаляне на настоящата дирек-
тива;

г) когато нов изпълнител заменя изпъл-
нителя, на който възлагащият орган първо-
начално е възложил поръчката, вследствие 
на:

i) недвусмислена клауза за преразглеж-
дане или опция в съответствие с буква а);

ii) цялостно или частично встъпване в 
положението на първоначалния изпълнител 
след корпоративно преструктуриране, вклю-
чително поглъщания, сливания, придобивания 
или несъстоятелност, от друг икономически 
оператор, който отговаря на първоначално 
установените критерии за качествен под-
бор, при условие че това не води до други 
съществени изменения на договора за поръч-
ка и не цели заобикаляне на прилагането на 
настоящата директива; или

iii) когато възлагащият орган сам пое-
ма задълженията на основния изпълнител 
по отношение на неговите подизпълнители, 
ако тази възможност е предвидена в нацио-
налното законодателство съгласно член 71;

д) когато измененията, независимо от 
стойността им, не са съществени по сми-
съла на параграф 4.

Възлагащите органи, които са изменили 
даден договор за поръчка в случаите по букви 
б) и в) от настоящия параграф, публикуват 
обявление за това в Официален вестник на 
Европейския съюз. Това обявление трябва да 
съдържа информацията, посочена в част Ж 
от приложение V, и се публикува в съответ-
ствие с член 51.

2. В допълнение и без да е необходима 
проверка на това, дали са спазени условия-
та по параграф 4, букви а)–г), договорите за 
поръчка могат да бъдат изменени, без да е 
необходимо провеждането на нова процедура 
в съответствие с настоящата директива, 
когато стойността на изменението е едно-
временно под следните две стойности:

а) праговете по член 4; и
б) 10 % от стойността на първоначалния 

договор за поръчка за услуги и доставки и 
под 15 % от стойността на първоначалния 
договор за поръчка за строителство.

Изменението обаче не може да променя 
цялостния характер на поръчката или рамко-
вото споразумение. Когато се правят някол-
ко последователни изменения, стойността 
се изчислява въз основа на нетната обща 
стойност на последователните изменения.

3. За целите на изчисляването на стой-
ността по параграф 1, букви б и в) и пара-
граф 2, когато договорът за поръчка съ-
държа клауза за индексация, за референтна 
стойност служи актуализираната стой-
ност.

4. Изменението на договор за поръчка 
или на рамково споразумение по време на 
техния срок на изпълнение се счита за съ-
ществено по смисъла на параграф 1, буква 
д), когато прави договора за поръчката или 
рамковото споразумение съществено раз-
лични по техния характер от първоначално 
сключените. При всички случаи, без да се за-
сягат параграфи 1 и 2, изменението се счи-
та за съществено, когато е изпълнено едно 
или повече от следните условия:

а) изменението въвежда условия, които, 
ако бяха част от първоначалната процедура 
за възлагане на обществена поръчка, биха 
позволили допускането на други кандидати, 
различни от първоначално избраните, или 
приемането на оферта, различна от първо-
начално приетата, или биха привлекли към 
участие в процедурата допълнителни кан-
дидати;

б) изменението променя икономическия 
баланс на договора за поръчка или рамко-
вото споразумение в полза на изпълнителя 
по начин, който не е бил предвиден в пър-
воначалния договор за поръчка или рамково 
споразумение;

в) изменението значително разширява 
обхвата на договора за поръчка или рамко-
вото споразумение;

г) когато нов изпълнител заменя изпъл-
нителя, на когото възлагащият орган пър-
воначално е възложил поръчката, в случаи, 
различни от предвидените в параграф 1, 
буква г).

5. За изменения на разпоредбите на дого-
вора за обществена поръчка или на рамково 
споразумение по време на срока на изпълне-
ние, различни от предвидените в параграфи 
1 и 2, е необходимо провеждането на нова 
процедура за възлагане на обществена по-
ръчка в съответствие с настоящата ди-
ректива.

Член 73. Прекратяване на договорите 
за поръчка

Държавите членки осигуряват на възла-
гащите органи възможността, най-малко 
при следните обстоятелства и при услови-
ята, определени от приложимото национално 
право, да прекратят договор за обществена 
поръчка по време на неговия срок, когато:

а) поръчката е претърпяла съществено 
изменение, което би наложило провеждането 
на нова процедура за възлагане на общест-
вена поръчка съгласно член 72;

б) по време на възлагането на поръчката 
изпълнителят се е намирал в някоя от хипо-
тезите по член 57, параграф 1 и следовател-
но е трябвало да бъде изключен от процеду-
рата за възлагане на обществена поръчка;

в) поръчката не е следвало да бъде възло-
жена на изпълнителя поради тежко наруше-
ние на задълженията, произтичащи от До-
говорите и настоящата директива, което е 
установено от Съда на Европейския съюз в 
процедура по член 258 ДФЕС.

ДЯЛ III. СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ ЗА ВЪЗ-
ЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I. Социални и други специфични 
услуги

Член 74. Възлагане на поръчки за соци-
ални и други специфични услуги

Обществените поръчки за социални и 
други специфични услуги, изброени в прило-
жение XIV, се възлагат в съответствие с 
настоящата глава, когато стойността на 
поръчките е по-голяма от или равна на пра-
га, посочен в член 4, буква г).

Член 75. Публикуване на обявления
1. Възлагащите органи, които възнаме-

ряват да възложат обществена поръчка за 
услугите по член 74, оповестяват своето 
намерение по който и да е от следните на-
чини:

а) посредством обявление за поръчка, в 
което се съдържа информацията, посочена 
в част З от приложение V, в съответствие 
със стандартните образци по член 51; или

б) посредством обявление за предва-
рителна информация, което се публикува 
редовно и в което се съдържа информаци-
ята, посочена в част И от приложение V. В 
обявлението за предварителна информация 
се посочват изрично видовете услуги, които 
ще бъдат предмет на възлаганите поръчки. 
В него се посочва, че поръчките ще се въз-
лагат без допълнително публикуване и заин-
тересованите икономически оператори се 
приканват да заявят писмено своя интерес.

Първа алинея обаче не се прилага, когато 
в съответствие с член 32 за възлагането 
на обществена поръчка за услуги е било въз-
можно да се използва процедура на договаря-
не без предварително обявление.

2. Възлагащите органи, които са въз-
ложили обществена поръчка за услугите 
по член 74, оповестяват резултатите от 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка посредством обявление за възложе-
на поръчка, в което се съдържа информаци-
ята, посочена в част Й от приложение V, в 
съответствие със стандартните образци 
по член 51. Те обаче могат да групират тези 
обявления на тримесечна основа. В този 
случай те изпращат групираните обявления 
в срок от 30 дни след края на всяко триме-
сечие.

3. Комисията установява стандартните 
образци по параграфи 1 и 2 от настоящия 
член чрез актове за изпълнение. Тези актове 

за изпълнение се приемат в съответствие 
с процедурата по консултиране, посочена в 
член 89, параграф 2.

4. Посочените в настоящия член обявле-
ния се публикуват в съответствие с член 51.

Член 76. Принципи на възлагане на по-
ръчките

1. Държавите членки въвеждат национал-
ни правила за възлагането на поръчки съглас-
но настоящата глава с цел да се гарантира, 
че възлагащите органи спазват принципите 
на прозрачност и равнопоставеност на ико-
номическите оператори. Държавите членки 
запазват правото да определят приложи-
мите процедурни правила, доколкото тези 
правила позволяват на възлагащите органи 
да вземат под внимание конкретните особе-
ности на въпросните услуги.

2. Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи могат да вземат под 
внимание необходимостта от осигуряване 
на качество, непрекъснатост, достъпност, 
достъпна цена, наличие и всеобхватност 
на услугите, особените потребности на 
различните категории ползватели, включи-
телно групите в неравностойно положение 
и уязвимите групи, приобщаването и осигу-
ряването на възможности за ползвателите, 
както и иновациите. Държавите членки мо-
гат също така да предвидят, че изборът 
на доставчика на услугите се осъществява 
въз основа на офертата, характеризираща 
се с най-доброто съотношение качество/
цена, като се вземат предвид критериите 
за качество и устойчивост на социалните 
услуги.

Член 77. Запазени поръчки за определе-
ни услуги

1. Държавите членки могат да предвидят 
възможност възлагащите органи да запа-
зят правото за организации да участват в 
процедури за възлагане на обществена по-
ръчка изключително за онези здравни, соци-
ални и културни услуги, посочени в член 74, 
попадащи под кодове 75121000-0, 75122000-
7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-
4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 
80420000-4 ,  80430000-7 ,  80511000-9 , 
80520000-5, 80590000-6, от 85000000-9 
до 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 
98133000-4 и 98133110-8 по CPV.

2. Всяка организация по параграф 1 тряб-
ва да отговаря на всички условия по-долу:

а) целта й е изпълнение на задачи по пре-
доставяне на обществена услуга във връзка 
с доставката на услугите по параграф 1;

б) печалбата й се реинвестира с оглед 
на постигането на целите на организация-
та. Когато печалбата се разпределя или 
преразпределя, това следва да се извършва 
съобразно участието;

в) структурата на управление или соб-
ственост на организацията, изпълняваща 
поръчката, се основава на принципите на 
собственост или участие на служителите 
или изисква активното участие на служите-
ли, потребители или заинтересовани стра-
ни; и

г) съответният възлагащ орган не е въз-
лагал поръчка на организацията за въпрос-
ните услуги съгласно настоящия член през 
последните три години.

3. Максималната продължителност на 
договора за поръчка не надвишава три го-
дини.

4. В поканата за участие в състезател-
ната процедура се съдържа позоваване на 
настоящия член.

5. Независимо от член 92, Комисията 
прави оценка на последиците от настоящия 
член и докладва на Европейския парламент и 
на Съвета до 18 април 2019 г.

ГЛАВА II. Правила за провеждане на кон-
курси за проект

Член 78. Обхват
Настоящата глава се прилага за:
а) конкурси за проект, които са органи-

зирани като част от процедура за възлагане 
на обществена поръчка за услуги;

б) конкурси за проект с присъждане на 
награди или плащания за участниците.

В случаите по първа алинея, буква а) от 
настоящия член прагът по член 4 се изчис-
лява въз основа на прогнозната стойност 
без ДДС на обществената поръчка за услу-
ги, включително всички евентуални награди 
или плащания за участниците.

В случаите по първа алинея, буква б) от 
настоящия член прагът се отнася за обща-
та сума на наградите и плащанията, вклю-
чително прогнозната стойност без ДДС 
на обществената поръчка за услуги, която 
може да бъде сключена впоследствие по реда 
на член 32, параграф 4, ако възлагащият 
орган е обявил намерението си да възложи 
такава поръчка в обявлението за конкурс за 
проект.

Член 79. Обявления

1. Възлагащите органи, които възнаме-
ряват да проведат конкурс за проект, опо-
вестяват своето намерение посредством 
обявление за конкурс за проект.

Когато възнамеряват впоследствие да 
възложат поръчка за услуги по член 32, па-
раграф 4, това се посочва в обявлението за 
конкурс за проект.

2. Възлагащите органи, които са прове-
ли конкурс за проект, изпращат обявление 
за резултатите от него в съответствие 
с член 51 по начин, който им позволява да 
докажат датата на изпращането.

Когато разкриването на информация за 
резултатите от конкурса би попречило на 
правоприлагането, би било в противоречие 
с обществения интерес или би увредило за-
конните търговски интереси на конкретно 
публично или частно предприятие, или би 
накърнило лоялната конкуренция между дос-
тавчиците на услуги, тази информация може 
да не се публикува.

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 от 
настоящия член се публикуват в съответ-
ствие с член 51, параграфи 2–6 и член 52. 
Те включват информацията, посочена съот-
ветно в части Д и Е от приложение V, под 
формата на стандартни образци.

Комисията установява тези стандарт-
ни образци чрез актове за изпълнение. Тези 
актове за изпълнение се приемат в съот-
ветствие с процедурата по консултиране, 
посочена в член 89, параграф 2.

Член 80. Правила за организиране на 
конкурси за проект и избор на участници-
те

1. Когато организират конкурси за про-
ект, възлагащите органи прилагат проце-
дури, които са съобразени с дял I и на насто-
ящата глава.

2. Допускането на участници в конкур-
сите за проект не може да се ограничава:

а) чрез посочване на териториятa или 
част от териториятa нa държавa членкa;

б) на основанието, че съгласно правото 
на държавата членка, в която се организира 
конкурсът, за тях би било съществувало из-
искване да бъдат физически или юридически 
лица.

3. Когато конкурсите за проект се про-
веждат с ограничен брой участници, възла-
гащите органи определят ясни и недискри-
минационни критерии за подбор. Във всеки 
случай броят на кандидатите, поканени да 
участват, трябва да е достатъчен, за да се 
гарантира реална конкуренция.

Член 81. Състав на журито
Журито се състои само от физически 

лица, които са независими от участниците 
в конкурса. Когато от участниците в кон-
курса се изисква конкретна професионална 
квалификация, най-малко една трета от чле-
новете на журито трябва да имат същата 
или еквивалентна квалификация.

Член 82. Решения нa журито
1. Журито е независимо при вземането 

на решения или изразяването на становища.
2. Журито разглежда представените от 

кандидатите планове и проекти анонимно и 
единствено въз основа на критериите, посо-
чени в обявлението за конкурса.

3. Журито записва класирането на про-
ектите съобразно качествата на всеки 
проект в доклад, подписан от членовете 
на журито, заедно с техните забележки и 
всякакви въпроси, които се нуждаят от из-
ясняване.

4. Запазва се анонимност, докато жури-
то не достигне до становище или решение.

5. При необходимост кандидатите мо-
гат да бъдат поканени да отговорят на 
въпроси, които журито е записало в прото-
кола, с цел изясняване на всякакви аспекти 
на проектите.

6. Съставя се пълен протокол на диалога 
между членовете на журито и кандидатите.

ДЯЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ

Член 83. Привеждане в изпълнение
1. С цел ефективно осигуряване на пра-

вилно и ефикасно изпълнение държавите 
членки гарантират, че най-малко посочени-
те в настоящия член задачи се изпълняват 
от един или повече органи, ведомства или 
структури. Те посочват на Комисията всич-
ки органи, ведомства или структури, ком-
петентни за изпълнението на тези задачи.

2. Държавите членки осигуряват мони-
торинг на прилагането на правилата за об-
ществените поръчки.

Когато органите или структурите за 
мониторинг констатират, по собствена 
инициатива или след получаване на инфор-
мация, конкретни нарушения или системни 
проблеми, те трябва да разполагат с право-
мощията да съобщават тези проблеми на 
националните одитни органи, съдилища или 
юрисдикции или други подходящи органи или 
структури, като омбудсмана, националните 
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парламенти или комисиите към тях.
3. Резултатите от дейността по мони-

торинга съгласно параграф 2 се оповестя-
ват публично чрез подходящи средства за 
информация. Тези резултати се предоста-
вят и на Комисията. Те могат например да 
бъдат включени в докладите от мониторин-
га, посочени във втора алинея от настоящия 
параграф.

До 18 април 2017 г. и на всеки три години 
след това държавите членки представят на 
Комисията доклад от мониторинга, в който, 
когато е целесъобразно, е включена инфор-
мация за най-често срещаните причини за 
неправилно прилагане или правна несигур-
ност, включително евентуалните структур-
ни или повтарящи се проблеми при прилага-
нето на правилата, за степента на участие 
на МСП в обществените поръчки, както и за 
предотвратяването, разкриването и докла-
дването по подходящ начин на случаите на 
измама, корупция, конфликт на интереси и 
други сериозни нередности в областта на 
обществените поръчки.

Комисията може най-много на всеки три 
години да изисква от държавите членки да 
предоставят информация за практическото 
прилагане на националните стратегически 
политики в областта на обществените по-
ръчки.

За целите на настоящия параграф и 
параграф 4 от настоящия член „МСП“ се 
разбират като съответстващи на опреде-
лението в Препоръка 2003/361/ЕО на Коми-
сията (39).

Въз основа на получените по настоящия 
параграф данни Комисията редовно изгот-
вя доклад за прилагането и за най-добрите 
практики, свързани с националните полити-
ки в областта на поръчките в рамките на 
вътрешния пазар.

4. Държавите членки гарантират, че:
а) информацията и насоките относно 

тълкуването и прилагането на правото на 
Съюза в сферата на обществените поръчки 
се предоставят безплатно, за да се подпо-
могнат възлагащите органи и икономически-
те оператори, по-специално МСП, при пра-
вилното прилагане на правилата на Съюза за 
възлагане на обществени поръчки; и

б) възлагащите органи разполагат с под-
крепа по отношение на планирането и про-
веждането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

5. Без да се засягат общите процедури 
и работните методи, установени от Коми-
сията за нейната комуникация и контакти с 
тях, държавите членки определят звена за 
контакт за сътрудничество с Комисията 
по отношение на прилагането на законода-
телството в областта на обществените 
поръчки.

6. Възлагащите органи съхраняват най-
малко за срока на поръчката копия от всички 
сключени договори за поръчки на стойност, 
по-голяма или равна на:

а) 1 000 000 EUR при обществени поръч-
ки за доставки или обществени поръчки за 
услуги;

б) 10 000 000 EUR при обществени поръч-
ки за строителство.

Възлагащите органи предоставят дос-
тъп до тези договори; при все това обаче 
достъпът до конкретни документи или ин-
формация може да бъде отказан в степента 
и съгласно условията, предвидени в прило-
жимите правила на Съюза или национални 
правила относно достъпа до документи и 
защитата на данни.

Член 84. Индивидуални доклади за про-
цедури за възлагане на обществена поръч-
ка

1. За всеки договор за поръчка или рам-
ково споразумение, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, и за всеки случай 
на въвеждане на динамична система за по-
купки възлагащите органи изготвят писмен 
доклад, който включва най-малко следната 
информация:

а) името и адреса на възлагащия орган, 
предмета и стойността на поръчката, рам-
ковото споразумение или динамичната сис-
тема за покупки;

б) когато е приложимо, резултатите от 
качествения подбор и/или намаляването на 
броя съгласно членове 65 и 66, а именно:

i) имената на избраните кандидати или 
оференти и мотивите за техния избор;

ii) имената на отхвърлените кандидати 
или оференти и мотивите за тяхното от-
хвърляне;

в) мотивите за отхвърляне на оферти-
те, счетени за необичайно ниски;

г) името на спечелилия оферент и моти-
вите за избора на неговата оферта и ако е 
известен, дела от договора за поръчка или 
рамковото споразумение, чието изпълнение 
възнамерява да възложи на трети лица; и 
ако са известни на този етап – имената на 
подизпълнителите на основния изпълнител, 
ако има такива;

д) за състезателни процедури с догова-

ряне и състезателен диалог – обстоятел-
ствата по член 26, които обосновават из-
ползването на тези процедури;

е) за процедури на договаряне без пред-
варително обявление – обстоятелствата по 
член 32, които обосновават използването на 
тази процедура;

ж) когато е приложимо – мотивите на 
възлагащия орган за решението му да не 
възложи обществена поръчка или рамково 
споразумение или да не въведе динамична 
система за покупки;

з) когато е приложимо – мотивите за из-
ползване на други средства за комуникация, 
различни от електронните при електронно-
то подаване;

и) когато е приложимо – установените 
конфликти на интереси и взетите впослед-
ствие мерки.

Докладът не се изисква по отношение на 
поръчки въз основа на рамкови споразумения, 
когато последните са сключени в съответ-
ствие с член 33, параграф 3 или параграф 4, 
буква а).

Възлагащите органи могат да препра-
щат към обявлението за възложена поръчка, 
изготвено съгласно член 50 или член 75, па-
раграф 2, доколкото то съдържа изисквана-
та по настоящия параграф информация.

2. Възлагащите органи документират 
хода на всички процедури за възлагане на об-
ществена поръчка, независимо от това дали 
те се провеждат с помощта на електронни 
средства. За тази цел те осигуряват съх-
ранението на достатъчно документация 
за обосноваване на решенията, взети на 
всички етапи от процедурата за възлагане 
на обществена поръчка, например докумен-
тация за комуникацията с икономическите 
оператори и вътрешните разисквания, под-
готовката на документацията за общест-
вената поръчка, диалога или договарянето, 
ако има такива, подбора и възлагането на 
поръчката. Документацията се съхранява 
за срок от най-малко три години от датата 
на възлагане на поръчката.

3. Докладът или неговите основни еле-
менти се съобщават на Комисията или на 
компетентните органи, ведомства или 
структури по член 83 при поискване от тях-
на страна.

Член 85. Национални доклади и статис-

тическа информация
1. Комисията извършва преглед на ка-

чеството и пълнотата на данните, които 
могат да бъдат извлечени от обявленията 
по членове 48, 49, 50, 75 и 79, които се пуб-
ликуват в съответствие с приложение VIII.

Когато качеството и пълнотата на 
данните, посочени в първа алинея от на-
стоящия параграф, не съответстват на 
задълженията по член 48, параграф 1, член 
49, член 50, параграф 1, член 75, параграф 
2 и член 79, параграф 3, Комисията изисква 
допълнителна информация от съответната 
държава членка. В разумен срок съответна-
та държава членка предоставя изискваната 
от Комисията липсваща статистическа ин-
формация.

2. До 18 април 2017 г. и на всеки три 
години след това държавите членки изпра-
щат на Комисията статистически доклад 
за обществените поръчки, които биха били 
обхванати от настоящата директива, ако 
стойността им превишаваше съответния 
праг по член 4, като посочват оценка на об-
общената обща стойност на тези поръчки 
през въпросния период. Тази оценка може по-
специално да се основава на данни, налични 
вследствие на прилагането на национални-
те изисквания за публикуване, или на прибли-
зителни изчисления върху извадки.

Този доклад може да бъде включен в до-
клада по член 83, параграф 3.

3. Държавите членки предоставят на 
Комисията информация за своята инсти-
туционална организация по отношение на 
прилагането, мониторинга и изпълнението 
на настоящата директива, както и за пред-
приетите национални инициативи за осигу-
ряване на указания или помощ при прилагане-
то на правилата на Съюза за възлагане на 
обществени поръчки или в отговор на труд-
ности, възпрепятстващи прилагането им.

Тази информация може да бъде включена 
в доклада по член 83, параграф 3.

Член 86. Административно сътрудни-
чество

1. Държавите членки си оказват вза-
имопомощ и въвеждат мерки за ефективно 
съвместно сътрудничество, за да се гаран-
тира обменът на информация по въпросите, 
посочени в членове 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 
64 и 69. Те гарантират поверителността на 
информацията, която обменят.

2. Компетентните органи на всички 
заинтересовани държави членки обменят 
информация в съответствие с правилата 
относно защитата на личните данни, пред-
видени в Директива 95/46/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета (40) и Директива 

2002/58/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (41).

3. До 18 април 2015 г. започва пилотен 
проект, който да установи дали за целите 
на обмена на информация по настоящата 
директива е подходящо използването на 
Информационната система за вътрешния 
пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012.

ДЯЛ V. ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ, ИЗ-
ПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 87. Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема делегирани 

актове се предоставя на Комисията при 
спазване на условията, предвидени в насто-
ящия член.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в членове 6, 22, 23, 56 и 68, 
се предоставя на Комисията за неопределен 
срок, считано от 17 април 2014 г.

3. Делегирането на правомощия, посоче-
но в членове 6, 22, 23, 56 и 68, може да бъде 
оттеглено по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То пораж-
да действие в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз или 
на по-късна, посочена в решението дата. То 
не засяга действителността на делегирани-
те актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта едновре-
менно на Европейския парламент и на Съ-
вета.

5. Делегиран акт, приет съгласно члено-
ве 6, 22, 23, 56 и 68, влиза в сила единстве-
но ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след нотифицирането 
на акта на Европейския парламент и на Съ-
вета или ако преди изтичането на този срок 
и Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да предста-
вят възражения. Този срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския пар-
ламент или на Съвета.

Член 88. Процедура по спешност
1. Делегираните актове, приети съглас-

но настоящия член, влизат в сила незабавно 
и се прилагат, докато не бъдат представе-
ни възражения в съответствие с параграф 
2. В нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и до Съвета 
се посочват причините за използването на 
процедурата по спешност.

2. Европейският парламент или Съветът 
могат да възразят срещу делегиран акт в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 87, параграф 5. В такъв случай Комиси-
ята незабавно отменя акта след нотифици-
рането на решението на Европейския парла-
мент или на Съвета, с което се представят 
възражения.

Член 89. Процедура на комитет
1. Комисията се подпомага от Консул-

тативния комитет за обществени поръчки, 
създаден с Решение 71/306/ЕИО на Съвета 
(42). Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия пара-
граф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

3. При позоваване на настоящия пара-
граф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Член 90. Транспониране и преходни раз-
поредби

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и администра-
тивните разпоредби, необходими за да се 
съобразят с настоящата директива, до 18 
април 2016 г. Те незабавно съобщават на Ко-
мисията текста на тези разпоредби.

2. Независимо от разпоредбите на пара-
граф 1 от настоящия член държавите член-
ки могат да отложат прилагането на член 
22, параграф 1 до 18 октомври 2018 г. освен 
в случаите, в които използването на елек-
тронни средства е задължително съгласно 
член 34, 35 или 36, член 37, параграф 3, член 
51, параграф 2 или член 53.

Независимо от разпоредбите на пара-
граф 1 от настоящия член държавите членки 
могат да отложат прилагането на член 22, 
параграф 1 по отношение на централните 
органи за покупки до 18 април 2017 г.

Когато държава членка реши да отложи 
прилагането на член 22, параграф 1, тази 
държава членка предвижда за възлагащите 
органи възможност да избират между след-
ните средства за комуникация за целия об-
мен на съобщения и информация:

а) електронни средства в съответ-
ствие с член 22;

б) пощенска или друга подходяща кури-
ерска услуга;

в) факс;
г) комбинация от тези средства.
3. Независимо от разпоредбите на пара-

граф 1 от настоящия член държавите членки 
могат да отложат прилагането на член 59, 
параграф 2, втора алинея до 18 април 2018 г.

4. Независимо от разпоредбите на пара-
граф 1 от настоящия член държавите членки 
могат да отложат прилагането на член 59, 
параграф 5, втора алинея до 18 октомври 
2018 г.

5. Независимо от разпоредбите на пара-
граф 1 от настоящия член, държавите член-
ки могат да отложат прилагането на член 
61, параграф 2 до 18 октомври 2018 г.

6. Когато държавите членки приемат 
мерките по параграфи 1–5, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива или 
то се извършва при официалното им публи-
куване. Условията и редът на позоваване се 
определят от държавите членки.

7. Държавите членки съобщават на Ко-
мисията текста на основните разпоредби 
от националното право, които приемат в об-
ластта, уредена с настоящата директива.

Член 91. Отмяна
Директива 2004/18/ЕО се отменя, счи-

тано от 18 април 2016 г.
Позоваванията на отменената директи-

ва се считат за позовавания на настоящата 
директива и се четат съгласно таблицата 
на съответствието в приложение XV.

Член 92. Преглед
Комисията извършва преглед на иконо-

мическите последици върху вътрешния па-
зар, по-специално с оглед на фактори като 
трансграничното възлагане на поръчки и 
разходите за сделките, произтичащи от 
прилагането на праговете по член 4, и док-
ладва за това на Европейския парламент и 
на Съвета до 18 април 2019 г.

Когато е възможно и целесъобразно, Ко-
мисията разглежда възможността да пред-
ложи увеличение на праговите стойности, 
приложими по СДП, по време на следващия 
кръг от преговори. В случай на промяна на 
приложимите прагови стойности по СДП, 
когато е целесъобразно, след доклада се из-
готвя предложение за правен акт за измене-
ние на праговете, предвидени в настоящата 
директива.

Член 93. Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на 

двадесетия ден след публикуването й в Офи-
циален вестник на Европейския съюз.

Член 94. Адресати
Адресати на настоящата директива са 

държавите членки.

Съставено в Страсбург на 26 февруари 
2014 година.

За Европейския парламент
Председател
M. SCHULZ

За Съвета
Председател
D. KOURKOULAS

(39) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 
май 2003 г. относно дефинирането на микро-, малки-
те и средните предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., 
стр. 36).

(40) Директива 95/46/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита 
на физическите лица при обработването на лични 
данни и за свободното движение на тези данни (ОВ 
L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(41) Директива 2002/58/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно об-
работката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на 
електронните комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(42) Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 
1971 г. за създаване на Консултативен комитет за 
обществени поръчки за строителни работи (ОВ L 
185, 16.8.1971 г., стр. 15).
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РАЗДЕЛ Е СТРОИТЕЛСТВО

Под-
раз-
деле-
ние

Група Клас Предмет Бележки

45 Строителство Това подразделение включва:
– изграждане на нови сгради и съоръжения, 
реконструкция и общи ремонтни работи
 

45000000

45.1 Подготовка на 
строителната 
площадка

45100000

45.11 Работи по събаряне 
и разчистване 
на сгради; земни 
работи

Този клас включва: 
– разрушаване на сгради и други конструкции; 
– разчистване на строителни площадки; 
– земни работи: изкопни работи, 
отстраняване на замърсен пласт от почвата, 
изравняване и нивелиране на строителни 
площадки, работи по изкопаване на канавки, 
почистване от камъни, взривни работи, и др.; 
– работи по подготовка на участъци за добив; 
– отстраняване на наноси и друга подготовка 
на участъци за добив. Този клас включва също: 
– отводняване на строителна площадка; 
– пресушаване на селскостопански земи и 
гори.

45110000

45.12 Сондажни и 
пробивни работи

Този клас включва: 
– сондажни, пробивни работи и вземане на 
проби за строителни, геофизични, геологични 
или подобни цели. Този клас изключва: 
– сондажи за петролни или газови кладенци, 
вж. 11.20; 
– сондажи за водни кладенци, вж. 45.25; 
– изкопаване на шахти, вж. 45.25; 
– изследване на петролни и газови находища, 
геофизични, геологични и сеизмични 
проучвания, вж. 74.20.

45120000

45.2 Строителни 
и монтажни 
работи на сгради 
и строителни 
съоръжения или 
на части от 
тях; гражданско 
строителство

45200000

45.21 Строителни и 
монтажни работи 
по общо изграждане 
на сгради и 
строителни 
съоръжения

Този клас включва: 
– изграждане на всякакви видове сгради, 
строителни и монтажни работи по общо 
изграждане; 
– мостове, включително естакади, виадукти, 
тунели и подлези;
 – преносни проводи, далекосъобщителни 
линии и преносни електропроводи; – градски 
проводи, градски далекосъобщителни линии и 
преносни електропроводи; – помощно градско 
строителство; 
– монтаж и инсталиране на сглобяеми 
конструкции на място. Този клас изключва: 
– услуги, свързани с добива на нефт и газ, вж. 
11.20; 
– инсталиране на завършени сглобяеми 
конструкции от части – собствено 
производство, не от бетон, вж. подразделения 
20, 26 и 28; 
– строителни работи, но не сгради, на 
стадиони, плувни басейни, спортни площадки, 
тенис кортове, голф игрища и други спортни 
съоръжения, вж. 45.23; 
– строителни и монтажни работи на 
инсталации, вж. 45.3; 
– довършителни строителни работи, вж. 45.4; 
– архитектурни и инженерни услуги, вж. 74.20; 
– услуги по управление на проекти, свързани 
със строителството, вж. 74.20.

45210000 С 
изключение 
на: 
– 45213316 
45220000 
45231000 
45232000

45.22 Покривни и хидрои-
золационни работи

Този клас включва:
– строителни и монтажни работи на покривни 
конструкции; 
– работи по изпълнение на покривни покрития; 
– хидроизолационни работи.

45261000

45.23 Строителни и 
монтажни работи 
на магистрали, 
пътища, самолетни 
писти и спортни 
терени

Този клас включва: 
– строителни и монтажни работи 
на магистрали, улици, пътища, други 
транспортни и пешеходни трасета; 
– строителство на релсови пътища; 
– строителство на самолетни писти; 
– строителни работи, но не сгради, на 
стадиони, плувни басейни, спортни площадки, 
тенис кортове, голф игрища и други спортни 
съоръжения; 
– работи по маркировка на пътни настилки и 
паркинги. Този клас изключва: 
– предварителни земни работи, вж. 45.11.

45212212 
и DA03 
45230000 с 
изключение 
на: 
– 45231000 
– 45232000 
– 45234115

45.24 Строителни и 
монтажни работи 
на хидротехнически 
съоръжения

Този клас включва 
– строителни и монтажни работи на: 
– водни канали, пристанищни и речни брегови 
съоръжения, яхтени пристанища (яхтклубове), 
шлюзове и др.; 
– язовири и диги; 
– драгажни работи; 
– строителни и монтажни работи под вода.

45240000

45.25 Други 
специализирани 
строителни и 
монтажни работи

Този клас включва: 
– строителни и монтажни работи, 
специализирани за една дейност, обща 
за различни конструкции, изискваща 
специализирани умения или оборудване; 
– фундиране, включително укрепване чрез 
пилоти; 
– строително-пробивни работи на кладенци за 
вода, изкопаване на шахти; 
– монтажни работи на стоманени елементи – 
чуждо производство;
– изливане на стоманобетон; 
– зидарски работи; 
– монтиране и демонтиране на скелета и 
платформи, в това число даване под наем на 
скелета и платформи; 
– изграждане на комини и промишлени пещи. 
Този клас изключва: 
– даване под наем на скелета без изграждане 
и демонтиране, вж. 71.32.

45250000 
45262000

45.3 Строителни и 
монтажни работи 
на инсталации

45300000

45.31 Строителни и 
монтажни работи 
на електрически 
инсталации

Този клас включва: инсталиране в сгради или в 
други строителни съоръжения на: 
– електрически инсталации и други 
електрически уредби; 
– далекосъобщителни системи; 
– системи за електрическо отопление; 
– антени за жилищни сгради; 
– пожароизвестителни системи; 
– сигнално-охранителни системи; 
– асансьори и ескалатори; 
– гръмоотводи и др.

45213316 
45310000 
с 
изключение 
на: 
– 45316000

45.32 Изолационни 
строителни работи

Този клас включва: 
– инсталиране в сгради или в други 
строителни съоръжения на топлоизолация, 
звукоизолация и изолация от вибрации. 
Този клас изключва: 
– хидроизолация, вж. 45.22.

45320000

45.33 Водопроводни 
работи

Този клас включва: 
– инсталиране в сгради или в други 
строителни съоръжения на: 
– водоснабдителни и канализационни 
инсталации; – газови инсталации; 
– отоплителни, вентилационни, охладителни 
или климатични инсталации и тръбопроводи; 
– разпръсквателни системи. 
Този клас изключва: 
– монтаж на системи за електрическо 
отопление, вж. 45.31.

45330000

45.34 Строителни 
и монтажни 
работи на други 
инсталации

Този клас включва: 
– монтажни работи на осветителни и 
сигнализационни системи за пътища, 
железопътни линии, летища и пристанища; 
– монтажни работи в сгради или в други 
строителни съоръжения на други инсталации.

45234115 
45316000 
45340000

45.4 Довършителни 
строителни работи

45400000

45.41 Работи по полагане 
на мазилки

Този клас включва: 
– полагане в сгради или в други строителни 
съоръжения на вътрешна и външна мазилка или 
други облицовъчни материали.

45410000

45.42 Монтаж на 
довършителни 
елементи

Този клас включва: 
– монтажни работи на врати, прозорци, 
дограма, вградени кухни, стълбища, 
интериорни елементи за магазини и други 
подобни елементи от дърво или други 
материали – не собствено производство; 
– довършителни работи по интериора като 
тавани, дървени ламперии, подвижни прегради 
и др. Този клас изключва: 
– полагане на паркет и други дървени подови 
настилки, вж. 45.43.

45420000

45.43 Работи по полагане 
на подови настилки 
и стенни облицовки

Този клас включва: 
– работи по полагане в сгради или в други 
строителни съоръжения на: 
– керамични, бетонни или каменни подови 
настилки и стенни облицовки; 
– паркет и други подови покрития, мокети и 
балатуми; 
– включително гумени или пластмасови; 
– мозаечни, мраморни, гранитни или плочести 
подови настилки или стенни облицовки; 
– тапети.

45430000

45.44 Работи по 
боядисване и 
стъклопоставяне

Този клас включва: 
– вътрешно и външно боядисване на сгради; 
– работи по боядисване на други строителни 
съоръжения; 
– работи по стъклопоставяне, огледала и др. 
Този клас изключва: 
– поставяне на прозорци, вж. 45.42.

45440000

45.45 Други 
довършителни 
строителни работи

Този клас включва: 
– монтаж на частни плувни басейни; 
– паропочистване, пясъкоструйно почистване 
и друго външно почистване на сгради; 
– други довършителни строителни работи. 
Този клас изключва: 
– вътрешно почистване на сгради и други 
строителни съоръжения, вж. 74.70.

45212212 
и DA04 
45450000

45.5 Услуги по даване 
под наем на 
строителни машини 
и оборудване с 
оператор

45500000

45.50 Услуги по даване 
под наем на 
строителни машини 
и оборудване с 
оператор

Този клас изключва: 
– даване под наем на строителни машини и 
оборудване без оператор, вж. 71.32.

45500000

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ТОЧКА 6, БУКВА А)
При разминаване в тълкуването между CPV и NACE се прилага номенклатурата по CPV.

( 1 ) Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно 
статистическатa класификация нa икономическите дейности в Европейскатa общност 
(ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИТЕ И УСТРОЙСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ ЗА КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ

Инструментите и оборудването за 
електронно получаване на оферти, заявле-
ния за участие, както и планове и проекти 
за конкурси за проект, трябва най-малко да 
гарантират с технически средства и под-
ходящи процедури, че:

а) датата и часът на получаване на 
оферти, заявления за участие и представя-
нето на планове и проекти могат да бъдат 

точно определени;
б) може да бъде гарантирано в доста-

тъчна степен, че никой не може да има дос-
тъп до данните, предадени съгласно изис-
кванията, преди определения срок;

в) само оправомощени лица могат да 
определят или променят датите за отва-
рянето на получените данни;

г) на различните етапи от процедура-

та за възлагане на обществена поръчка или 
на конкурса за проект достъпът до всички 
предоставени данни или до части от тях 
трябва да е възможен само за оправомо-
щени лица;

д) само оправомощени лица трябва да 
дават достъп до предадените данни и само 
след предвидената дата;

е) получените и отворени в съответ-

ствие с изискванията данни трябва да ос-
танат достъпни само за лицата, оправомо-
щени да се запознаят с тях;

ж) ако забраната за достъп или усло-
вията по букви б), в), г), д) и е) са нару-
шени или е направен опит за това, може 
в достатъчна степен да се гарантира, че 
нарушенията или опитите могат лесно да 
бъдат забелязани.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБЯВЛЕНИЯТА

ЧАСТ А

Информация, която трябва да бъде 

включена в съобщенията за публикуване 

на обявление за предварителна информа-

ция в профил на купувач

1. Наименование, идентификационен 
номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-
териториалната единица по NUTS, номер 
на телефон и факс, адрес на електронна-
та поща и интернет адрес на възлагащия 
орган, а когато се различават — данни за 
службата, от която може да се получи до-
пълнителна информация.

2. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.

3. Когато е целесъобразно, се посочва, 
че възлагащият орган е централизиран ор-
ган за покупки или че е налице или може да е 
налице друга форма на съвместно възлагане 
на обществени поръчки.

4. Кодове по CPV.
5. Интернет адрес на „профила на купу-

вач“ (URL).
6. Дата на изпращане на съобщението 

за публикуване на обявлението за предвари-
телна информация в „профила на купувача“.

ЧАСТ Б

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за предварителна 

информация (съгласно член 48)

I. Информация, която трябва да бъде 
включена във всички случаи

1. Наименование, идентификационен 
номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-
териториалната единица по NUTS, номер 
на телефон и факс, адрес на електронна-
та поща и интернет адрес на възлагащия 
орган, а когато се различават — данни за 
службата, от която може да се получи до-
пълнителна информация.

2. Адрес на електронната поща или ин-
тернет адрес, на които ще се предлага нео-
граничен и пълен пряк безплатен достъп до 
документацията за обществената поръчка.

Когато по причините, изложени в член 
53, параграф 1, втора и трета алинея, не е 
налице неограничен и пълен пряк безплатен 
достъп, указание за начина, по който може 
да се получи достъп до документацията за 
обществената поръчка.

3. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.

4. Когато е целесъобразно, се посочва, 
че възлагащият орган е централизиран ор-
ган за покупки или че е налице или може да е 
налице друга форма на съвместно възлагане 
на обществени поръчки.

5. Кодове по CPV; в случай че общест-
вената поръчка е разделена на обособени 
позиции, тази информация се предоставя за 
всяка обособена позиция.

6. Код на административно-територи-
алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
обществени поръчки за строителство или 
код на административно-териториалната 
единица по NUTS за основното място на 
доставка или изпълнение при обществени 
поръчки за доставки и услуги; в случай че 
обществената поръчка е разделена на обо-
собени позиции, тази информация се предос-
тавя за всяка обособена позиция.

7. Кратко описание на поръчката: ес-
тество и обем на строителството, ес-
тество и количество или стойност на дос-
тавките, естество и обем на услугите.

8. Когато това обявление не се използ-
ва като покана за участие в състезателна 
процедура — прогнозната дата или дати за 
публикуване на обявлението или обявления-
та за обществена поръчка по отношение на 
поръчката или поръчките, посочени в обявле-
нието за предварителна информация.

9. Дата на изпращане на обявлението.

10. Всякаквa другa информация от зна-
чение.

11. Посочване дали обществената поръч-
ка е предмет на СДП.

II. Допълнителна информация, която 
трябва да бъде предоставена, когато обяв-
лението се използва като покана за участие 
в състезателна процедура (член 48, пара-
граф 2)

1. Посочване на фактa, че заинтересо-
ваните икономически оператори трябва да 
заявят пред възлагащия орган своя интерес 
към обществената поръчка или обществе-
ните поръчки.

2. Вид на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка (ограничени процедури, 
независимо дали в тях е включена динамична 
система за покупки, състезателни процеду-
ри с договаряне).

3. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали:

а) е налице рамково споразумение;
б) е налице динамична система за покуп-

ки.
4. Доколкото вече е известно, график 

за доставка или предоставяне на продукти, 
строителството или услугите и срок на 
действие на договора за обществена по-
ръчка.

5. Доколкото вече са известни, условия 
за участие, включително:

а) когато е целесъобразно, се посочва 
дали обществената поръчка е предназна-
чена само за защитени предприятия, или 
изпълнението й е ограничено в рамките на 
програми за създаване на защитени работни 
места;

б) когато е целесъобразно, се посочва 
дали предоставянето на услугата е запа-
зено за определена професия съгласно за-
конови, подзаконови или административни 
разпоредби;

в) кратко описание на критериите за 
подбор.

6. Доколкото вече са известни, кратко 
описание на критериите, които ще се из-
ползват за възлагане на обществената по-
ръчка.

7. Доколкото вече е известно, общият 
прогнозен размер на обществената поръч-
ка или обществените поръчки; в случай че 
обществената поръчка е разделена на обо-
собени позиции, тази информация се предос-
тавя за всяка обособена позиция.

8. Срок зa получаване нa съобщенията за 
изразяване на интерес.

9. Адрес, на който следва да се изпращат 
съобщенията за изразяване на интерес.

10. Език или езици, допустими зa пред-
ставянето нa кандидатури или оферти.

11. Когато е уместно, се посочва дали:
а) ще се изисква/допуска електронно по-

даване на оферти или заявления за участие;
б) ще се прилага електронно поръчване;
в) ще се използва електронно фактури-

ране;
г) ще се приема електронно заплащане.
12. Информация дали обществената по-

ръчка е свързана с проект и/или програма, 
финансирани със средства на Съюза.

13. Наименование и адрес на органа, от-
говорен за контрола, и когато е целесъо-
бразно, за процедурите по медиация. Точнa 
информация относно сроковете на процеду-
рите за контрол или при необходимост — 
наименованието, адреса, телефонния номер, 
номера нa факсa и адреса нa електронната 
пощa нa службата, от която може дa бъде 
полученa такавa информация.

ЧАСТ В

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за поръчки

(съгласно член 49)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, номер на 

телефон и факс, адрес на електронна поща 
и интернет адрес на възлагащия орган, а 
когато се различават — данни за службата, 
от която може да се получи допълнителна 
информация.

2. Адрес на електронна поща или интер-
нет адрес, на които ще се предлага нео-
граничен и пълен пряк безплатен достъп до 
документацията за обществената поръчка.

Когато по причините, изложени в член 
53, параграф 1, втора и трета алинея, не е 
налице неограничен и пълен пряк безплатен 
достъп, указание за начина, по който може 
да се получи достъп до документацията за 
обществената поръчка.

3. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.

4. Когато е целесъобразно, се посочва, 
че възлагащият орган е централен орган за 
покупки или че е налице друга форма на съв-
местно възлагане на обществени поръчки.

5. Кодове по CPV; в случай че общест-
вената поръчка е разделена на обособени 
позиции, тази информация се предоставя за 
всяка обособена позиция.

6. Код на административно-територи-
алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
обществени поръчки за строителство или 
код на административно-териториалната 
единица по NUTS за основното място на 
доставка или изпълнение при обществени 
поръчки за доставки и услуги; в случай че 
обществената поръчка е разделена на обо-
собени позиции, тази информация се предос-
тавя за всяка обособена позиция.

7. Описание на поръчката: естество и 
обем на строителството, естество и ко-
личество или стойност на доставките, 
естество и обем на услугите. В случай че 
обществената поръчка е разделена на обо-
собени позиции, тази информация се предос-
тавя за всяка обособена позиция. Когато е 
целесъобразно — описания на вариантите.

8. Общият прогнозен размер на общест-
вената поръчка или обществените поръчки; 
в случай че обществената поръчка е разде-
лена на обособени позиции, тази информация 
се предоставя за всяка обособена позиция.

9. Информация за това, дали се разреша-
ват, или се забраняват варианти.

10. График за предоставяне или изпъл-
нение на доставките, строителството 
или услугите и доколкото е възможно, про-
дължителност на договора за обществена 
поръчка.

а) В случай на рамково споразумение се 
посочва планираният срок на действие на 
рамковото споразумение, като, когато е це-
лесъобразно, се посочват причините този 
срок да надвишава четири години; доколко-
то е възможно, се посочва стойността или 
размерът и честотата на обществените 
поръчки, които предстои да се възлагат, 
броят на участващите икономически опе-
ратори и, когато е целесъобразно, предло-
женият максимален техен брой.

б) В случай на динамична система за 
покупки се посочва планираният срок на 
действие на тази система; доколкото е 
възможно, се посочва стойността или раз-
мерът и честотата на обществените по-
ръчки, които предстои да се възлагат.

11. Условия за участие, включително:
а) когато е целесъобразно, се посочва 

дали обществената поръчка е предназначе-
на само за защитени предприятия или дали 
изпълнението й е ограничено в рамките на 
програми за създаване на защитени работни 
места;

б) когато е целесъобразно, се посочва 
дали изпълнението на услугата е запазено за 
определена професия съгласно законови, под-
законови или административни разпоредби; 
препратка към съответната законова, под-
законова или административна разпоредба;

в) списък и кратко описание на критери-
ите относно личното положение на иконо-
мическите оператори, което би могло да до-
веде до изключването им, и на критериите 

за подбор; евентуално изискуемо минимално 
ниво или нива на стандарти; посочване на 
изискуема информация (лични декларации, 
документация).

12. Вид на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка; когато е целесъобраз-
но, причини за използване на ускорена проце-
дура (при открита, ограничена процедура и 
състезателна процедура с договаряне).

13. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали:

а) е налице рамково споразумение;
б) е налице динамична система за покуп-

ки;
в) е налице електронен търг (в случай 

на открита или ограничена процедура или 
на състезателна процедура с договаряне).

14. Когато обществената поръчка тряб-
ва да бъде разделена на обособени позиции, 
се посочва възможността участниците да 
подават оферти за една, за няколко или за 
всички позиции; посочва се евентуално огра-
ничение на броя обособени позиции, които 
могат да се възложат на един оферент. В 
случай че обществената поръчка не е разде-
лена на обособени позиции, се посочват при-
чините за това, освен ако тази информация 
не е предоставена в индивидуалния доклад.

15. При ограничена процедура, състе-
зателна процедура с договаряне, състеза-
телен диалог или партньорство за инова-
ции, когато се използва възможността за 
намаляване на броя на кандидатите, които 
ще бъдат поканени да представят оферти, 
да участват в договарянето или в диалога 
— минималният и когато е целесъобразно, 
предложеният максимален брой кандидати 
и обективни критерии за подбор на въпрос-
ните кандидати.

16. При състезателна процедура с до-
говаряне, състезателен диалог или парт-
ньорство за иновации, се посочва, когато е 
целесъобразно, обстоятелството,че се из-
ползва поетапна процедура, за да се намали 
постепенно броят на офертите, които да 
се договорят, или на решенията, които да 
се обсъдят.

17. Когато е целесъобразно, специалните 
условия, приложими към изпълнението нa об-
ществената поръчка.

18. Критерии, които следва да се при-
лагат при възлагане на обществената по-
ръчка или обществените поръчки. Освен в 
случаите, в които икономически най-изгод-
ната оферта се определя само въз основа 
на цената, се посочват критериите за ико-
номически най-изгодната оферта, както и 
тяхната относителна тежест, когато не 
са посочени в спецификациите или при про-
цедура на състезателен диалог — в описа-
телния документ.

19. Срок за получаване на офертите (при 
открити процедури) или на заявленията за 
участие (при ограничени процедури, състе-
зателни процедури с договаряне, динамични 
системи за покупки, състезателен диалог и 
партньорства за иновации).

20. Адрес, на който се подават оферти-
те или заявленията за участие.

21. При открити процедури:
а) срок, през който оферентът трябва 

да поддържа офертата си;
б) дата, час и място на отваряне на 

офертите;
в) лица, които са упълномощени да при-

състват на отварянето.
22. Език или езици, на които трябва да 

бъдат изготвени офертите или заявленията 
за участие.

23. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали:

а) ще се допуска електронно подаване на 
оферти или заявления за участие;

б) ще се прилага електронно поръчване;
в) ще се приема електронно фактурира-

не;
г) ще се използва електронно заплащане.
24. Информация дали обществената по-

ръчка е свързана с проект и/или програма, 
финансирани със средства на Съюза.
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25. Наименование и адрес на органа, 
отговорен за контрола, и когато е целесъ-
образно, за процедурите по медиация. Точнa 
информация относно сроковете на процеду-
рите за контрол или при необходимост — 
наименованието, адреса, телефонния номер, 
номера нa факсa и адреса нa електронната 
пощa нa службата, от която може дa бъде 
полученa такавa информация.

26. Дата или дати и справочна инфор-
мация за предишни публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка с 
обществената поръчка или поръчки, посо-
чени в обявлението.

27. При повтарящи се договори за об-
ществени поръчки — прогнозен график за 
публикуване на следващите обявления.

28. Дата на изпращане на обявлението.
29. Посочване дали обществената по-

ръчка е предмет на СДП.
30. Всякаквa другa информация от зна-

чение.

ЧАСТ Г

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за възлагане на 

поръчки

(съгласно член 50)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, номер на 
телефон и факс, адрес на електронна поща 
и интернет адрес на възлагащия орган, а 
когато се различават — данни за службата, 
от която може да се получи допълнителна 
информация.

2. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.

3. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали възлагащият орган е централен орган 
за покупки, или е налице друга форма на съв-
местно възлагане на обществени поръчки.

4. Кодове по CPV.
5. Код на административно-територи-

алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
обществени поръчки за строителство или 
код на административно-териториалната 
единица по NUTS за основното място на 
доставка или изпълнение при обществени 
поръчки за доставки и услуги.

6. Описание на поръчката: естество 
и обем на строителството, естество и 
количество или стойност на доставките, 
естество и обем на услугите. В случай че 
обществената поръчка е разделена на обо-
собени позиции, тази информация се предос-
тавя за всяка обособена позиция. Когато е 
уместно — описания на вариантите.

7. Вид на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка; при процедура на до-
говаряне без предварително обявление — 
обосновка.

8. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали:

а) е налице рамково споразумение;
б) е налице динамична система за покуп-

ки.
9. Критериите, посочени в член 67, които 

се използвани за възлагането нa обществе-
ната поръчка или обществените поръчки. 
Когато е целесъобразно, се посочва дали е 
проведен електронен търг (в случай на от-
крита или ограничена процедура или състе-
зателна процедура с договаряне).

10. Дата на сключване на договора/до-
говорите или на рамковото споразумение/
рамковите споразумения след вземане на 
решението за възлагане на обществена-
та поръчка/обществените поръчки или за 
сключване на споразумение.

11. Брой на офертите, постъпили за вся-
ка възложена поръчка, включително:

а) брой на офертите, подадени от иконо-
мически оператори, които са малки и средни 
предприятия;

б) брой на офертите, подадени от друга 
държава членка или от трета държава;

в) брой на получените по електронен път 
оферти.

12. За всяка възложена обществена по-
ръчка — наименование и адрес, включително 
код на административно-териториалната 
единица по NUTS, номер на телефон и факс, 
адрес на електронна поща и интернет адрес 
на спечелилия оферент/спечелилите оферен-
ти, включително:

а) информация дали спечелилият офе-
рент е малко или средно предприятие;

б) информация дали обществената по-
ръчка е възложена на група икономически 
оператори (съвместно предприятие, кон-
сорциум или други).

13. Стойност на спечелилата оферта/
спечелилите оферти или на най-високата 
и най-ниската оферта, взети предвид при 
възлагането на обществената поръчка или 
обществените поръчки.

14. Когато е целесъобразно, при всяко 

възлагане на обществена поръчка се посоч-
ва стойността и частта от поръчката, 
която евентуално ще бъде възложена на 
под изпълнители — трети лица.

15. Информация дали обществената по-
ръчка е свързана с проект и/или програма, 
финансирани със средства на Съюза.

16. Наименование и адрес на органа, от-
говорен за контрола, и когато е целесъо-
бразно, за процедурите по медиация. Точнa 
информация относно сроковете на процеду-
рите за контрол или при необходимост — 
наименованието, адреса, телефонния номер, 
номера нa факсa и адреса нa електронната 
пощa нa службата, от която може дa бъде 
полученa такавa информация.

17. Дата или дати и справочна инфор-
мация за предишни публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка с 
обществената поръчка или поръчки, посо-
чени в обявлението.

18. Дата на изпращане на обявлението.
19. Всякаквa другa информация от зна-

чение.

ЧАСТ Д

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за конкурси за 

проект

(съгласно член 79, параграф 1)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, номер на 
телефон и факс, адрес на електронна поща 
и интернет адрес на възлагащия орган, а 
когато се различават — данни за службата, 
от която може да се получи допълнителна 
информация.

2. Адрес на електронна поща или интер-
нет адрес, на които ще се предлага нео-
граничен и пълен пряк безплатен достъп до 
документацията за обществената поръчка.

Когато по причини, изложени в член 53, 
параграф 1, втора и трета алинея, не е на-
лице неограничен и пълен пряк безплатен 
достъп, указание за начина, по който може 
да се получи достъп до документацията за 
обществената поръчка.

3. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.

4. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали възлагащият орган е централен орган 
за покупки, или е налице друга форма на съв-
местно възлагане на обществени поръчки.

5. Кодове по CPV; в случай че общест-
вената поръчка е разделена на обособени 
позиции, тази информация се предоставя за 
всяка обособена позиция.

6. Описание на основните характерис-
тики на проекта.

7. Брой и стойност на наградите.
8. Вид на конкурса за проект (открита 

или ограничена процедура).
9. При открита процедура на конкурса за 

проект — срок за подаване на проектите.
10. При ограничена процедура на конкурса 

за проект:
а) планиран брой участници;
б) имената на вече избраните участни-

ци, ако има такива;
в) критерии за подбор на участниците;
г) срок за заявленията за участие.
11. Когато е целесъобразно, се посочва, 

че участието е ограничено до определена 
професия.

12. Критерии, които се прилагат при 
оценкатa нa проектите.

13. Информация дали решението на жу-
рито е задължително за възлагащия орган.

14. Плащания, които трябва да се из-
вършат в полза на всички участници, ако са 
предвидени.

15. Информация дали конкурсът за про-
ект ще бъде последван от обществени по-
ръчки, които ще се възложат на победителя 
или победителите в конкурса за проект.

16. Дата на изпращане на обявлението.
17. Всякаквa другa информация от значе-

ние.

ЧАСТ Е

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за резултатите 

от конкурс

(съгласно член 79, параграф 2)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, номер на 
телефон и факс, адрес на електронна поща 
и интернет адрес на възлагащия орган, а 
когато се различават — данни за службата, 
от която може да се получи допълнителна 
информация.

2. Вид на възлагащия орган и основна 
дейност.

3. Когато е целесъобразно, се посочва 
дали възлагащият орган е централен орган 

за покупки, или е налице друга форма на съв-
местно възлагане на обществени поръчки.

4. Кодове по CPV.
5. Описание на основните характерис-

тики на проекта.
6. Стойност на наградите.
7. Вид на конкурса за проект (открита 

или ограничена процедура).
8. Критерии, които са били използвани за 

оценка на проектите.
9. Дата на решението на журито.
10. Брой на участниците:
а) брой на участниците, които са МСП; 
б) брой на участниците от чужбина.
11. Наименование и адрес, включително 

код на административно-териториалната 
единица по NUTS, номер на телефон и факс, 
адрес на електронна поща и интернет адрес 
на победителя или победителите в конкур-
са, както и посочване дали победителят или 
победителите са малки или средни предпри-
ятия.

12. Информация дали конкурсът за про-
ект е свързан с проект или програма, финан-
сирани със средства на Съюза.

13. Дата или дати и справочна инфор-
мация за предишни публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка с 
проекта или проектите, посочени в обявле-
нието.

14. Дата на изпращане на обявлението.
15. Всякаквa другa информация от зна-

чение.

ЧАСТ Ж

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за изменения по 

договор за обществена поръчка през срока 

му на изпълнение

(съгласно член 72, параграф 1)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, номер на 
телефон и факс, адрес на електронна поща 
и интернет адрес на възлагащия орган, а 
когато се различават — данни за службата, 
от която може да се получи допълнителна 
информация.

2. Кодове по CPV.
3. Код на административно-територи-

алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
обществени поръчки за строителство или 
код на административно-териториалната 
единица по NUTS за основното място на 
доставка или изпълнение при обществени 
поръчки за доставки и услуги.

4. Описание на обществената поръчка 
преди и след изменението: естество и обем 
на строителството, естество и количе-
ство или стойност на доставките, естест-
во и обем на услугите.

5. Когато е приложимо — увеличението 
на цената в резултат от изменението.

6. Описание на обстоятелствата, дове-
ли до необходимостта от изменение.

7. Дата на решението за възлагане на 
поръчката.

8. Когато е приложимо — наименование, 
адрес, включително код на административ-
но-териториалната единица по NUTS, но-
мер на телефон и факс, адрес на електронна 
поща и интернет адрес на новия икономиче-
ски оператор или оператори.

9. Информация дали обществената по-
ръчка е свързана с проект и/или програма, 
финансирани със средства на Съюза.

10. Наименование и адрес нa надзорния 
орган и органa, отговорен зa контрола, и 
когато е приложимо, зa процедурите по 
медиация. Точнa информация относно сро-
ковете на процедурите за контрол или при 
необходимост — наименованието, адре-
са, телефонния номер, номера нa факсa и 
адреса нa електроннa пощa нa службата, 
от която може дa бъде полученa такавa 
информация.

11. Дата или дати и справочна инфор-
мация за предишни публикации в Официален 
вестник на Европейския съюз във връзка с 
договора или договорите за обществени по-
ръчки, посочени в обявлението.

12. Дата на изпращане на обявлението.
13. Всякаквa другa информация от зна-

чение.

ЧАСТ З

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за обществени 

поръчки за социални и други специфични 

услуги

(съгласно член 75, параграф 1)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, адрес на 
електронна поща и интернет адрес на въз-
лагащия орган.

2. Код на административно-територи-
алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
поръчки за строителство или код на адми-
нистративно-териториалната единица по 
NUTS за основното място на доставка или 
изпълнение при поръчки за доставки и услуги.

3. Кратко описание на обществената 
поръчка, кодовете по CPV.

4. Условия за участие, включително:
— когато е целесъобразно, се посочва 

дали обществената поръчка е предназна-
чена само за защитени предприятия, или 
изпълнението й е ограничено в рамките на 
програми за създаване на защитени работни 
места,

— когато е целесъобразно, се посочва 
дали изпълнението на услугата е запазено за 
определена професия съгласно законови, под-
законови или административни разпоредби.

5. Срок/срокове за установяване на връз-
ка с възлагащия орган с оглед на участие.

6. Кратко описание на основните харак-
теристики на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, която ще се прилага.

ЧАСТ И

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за предварител-

на информация за социални и други специ-

фични услуги

(съгласно член 75, параграф 1)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, адрес на 
електронна поща и интернет адрес на въз-
лагащия орган.

2. Кратко описание на обществената 
поръчка, включително прогнозната обща 
стойност на поръчката и кодовете по CPV.

3. Доколкото вече са известни:
а) код на административно-територи-

алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
поръчки за строителство или код на адми-
нистративно-териториалната единица по 
NUTS за основното място на доставка или 
изпълнение при поръчки за доставки и услуги;

б) график за доставка или предоставяне 
на доставките, строителството или услу-
гите и срок на действие на договора за об-
ществена поръчка;

в) условия за участие, включително:
— когато е целесъобразно, се посочва 

дали обществената поръчка е предназна-
чена само за защитени предприятия, или 
изпълнението й е ограничено в рамките на 
програми за създаване на защитени работни 
места,

— когато е целесъобразно, се посочва 
дали изпълнението на услугата е запазено 
за определена професия съгласно законови, 
подзаконови или административни разпо-
редби;

г) кратко описание на основните ха-
рактеристики на процедурата за възла-
гане на обществена поръчка, която ще се 
прилага.

4. Посочване на фактa, че заинтересо-
ваните икономически оператори трябва да 
заявят пред възлагащия орган своя интерес 
към поръчкатa или поръчките и срокове зa 
получаване нa съобщенията за изразяване на 
интерес, както и адрес, на който се преда-
ват съобщенията за изразяване на интерес.

ЧАСТ Й

Информация, която трябва да бъде 

включена в обявленията за обществени 

поръчки за социални и други специфични 

услуги

(съгласно член 75, параграф 2)
1. Наименование, идентификационен 

номер (когато такъв се предвижда по на-
ционалното законодателство), адрес, 
включително код на административно-те-
риториалната единица по NUTS, адрес на 
електронна поща и интернет адрес на въз-
лагащия орган.

2. Кратко описание на обществената 
поръчка, включително кодовете по CPV.

3. Код на административно-територи-
алната единица по NUTS за основното мес-
тоположение на строителните работи при 
поръчки за строителство или код на адми-
нистративно-териториалната единица по 
NUTS за основното място на доставка или 
изпълнение при поръчки за доставки и услуги.

4. Брой на получените оферти.
5. Платена цена или ценови диапазон (ми-

нимум/максимум).
6. За всяка възложена обществена поръч-

ка, наименование и адрес, включително код 
на административно-териториалната еди-
ница по NUTS, адрес на електронна поща и 
интернет адрес на победилия икономически 
оператор или оператори.

7. Всякаквa другa информация от значе-
ние.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПУБЛИКУВАНЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ
(член 35, параграф 4)

Когато възлагащите органи вземат 
решение за провеждане на електронен 
търг, в документацията за обществена-
та поръчка се включват най-малко след-
ните данни:

а) характеристиките, чиито стой-
ности ще бъдат предмет на електронен 

търг, при условие че тези характеристи-
ки са количествено определими и могат да 
бъдат изразени в цифри или проценти;

б) всички ограничения за стойностите, 
които могат да бъдат представени, във 
вида, в който произтичат от специфика-
циите, свързани с предмета на поръчката;

в) информацията, която ще бъде пре-
доставена на оферентите в хода на елек-
тронния търг и когато е целесъобразно 
— кога ще им бъде предоставена;

г) съответната информация, свързана 
с провеждането на електронния търг;

д) условиятa, съгласно които оферен-

тите ще могат дa наддават, и по-специ-
ално минималните разлики, които ще се из-
искват при наддаването, ако е приложимо;

е) съответната информация, свърза-
на с използваното електронно оборудване, 
както и редът и условията и технически-
те спецификации за свързване.

1. Публикуване на обявления

Обявленията по членове 48, 49, 50, 75 
и 79 трябва да се изпращат от възлага-
щите органи до Службата за публикации 
на Европейския съюз и да се публикуват в 
съответствие със следните правила:

Обявленията по членове 48, 49, 50, 75 
и 79 се публикуват от Службата за публи-
кации на Европейския съюз или от възлага-
щите органи при наличието на обявление 
за предварителна информация, публикува-
но в профил на купувач съгласно член 48, 
параграф 1.

Освен това възлагащите органи мо-
гат да публикуват тази информация в ин-
тернет в „профила на купувача“, както е 
посочено в точка 2, буква б).

Службата за публикации на Европей-
ския съюз дава на възлагащия орган по-
твърждение съгласно член 51, параграф 5, 
втора алинея.

2. Публикуване нa допълващa или до-
пълнителнa информация

а) Освен ако не е посочено друго в член 
53, параграф 1, втора и трета алинея, 

възлагащите органи публикуват цялата 
документация за обществената поръчка 
в интернет.

б) Профилът на купувача може да 
включва обявления за предварителна ин-
формация съгласно член 48, параграф 1, 
информация за текущите покани за пред-
ставяне на оферти, планираните покуп-
ки, сключените договори за поръчки, пре-
кратените процедури и всякаква полезна 
обща информация, като звено за контакт, 
номер на телефон и факс, пощенски адрес 
и адрес на електронна поща. Профилът 
на купувач може да включва и обявления 

за предварителна информация, които се 
използват като средство за покана за 
участие в състезателна процедура и се 
публикуват на национално равнище съглас-
но член 52.

3. Формат и процедури за електрон-
но предаване на обявленията

Форматът и процедурата за изпра-
щане на обявленията по електронен път, 
които са определени от Комисията, са 
достъпни на интернет адрес http://simap.
europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОКАНИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ ИЛИ 

ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРЕС, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 54

1. Поканата за представяне на офер-

та или за участие в диалог по смисъла 

на член 54 трябва да съдържа най-малко:

а) препратка към публикуваната по-
кана за участие в състезателна про-
цедура;

б) краен срок за получаване на офер-
тите, адреса, на който трябва да бъдат 
изпратени офертите, и езика или езици-
те, на които трябва да бъдат изготвени 
офертите;

в) при състезателен диалог – датата 
и адреса, определени за началото на кон-
султациите, и езика или езиците, които 
ще бъдат използвани;

г) посочване на всички възможни съ-
пътстващи документи, които трябва да 
бъдат представени в подкрепа на заяве-
ното от оферента съгласно член 60, и 
когато е приложимо, член 62, или да до-
пълнят информацията по същите тези 
членове и съгласно условията, предвидени 
в членове 60 и 62;

д) относителната тежест на кри-
териите за възлагане на обществена-
та поръчка или когато е целесъобразно 
— тези критерии, подредени по значе-
ние в низходящ ред, ако не са посочени 
в обявлението за обществена поръчка, 
поканата за потвърждаване на интерес, 
техническите спецификации или описа-
телния документ.

При обществени поръчки, възлагани 
посредством състезателен диалог или 
партньорство за иновации обаче, инфор-
мацията по буква б) не се помества в 
поканата за участие в диалога или в до-
говарянето, а в поканата за представяне 
на оферта.

2. Когато се отправя поканa зa учас-

тие в състезателна процедура посред-

ством обявление за предварителна ин-

формация, възлагащите органи трябва 

след това да поканят всички кандидати 

дa потвърдят интересa си въз основa 

нa подробнa информация относно съ-

ответната поръчкa, преди дa започне 

подборът нa оференти или участници в 

договарянето.

Тази поканa трябва да съдържа най-
малко следнатa информация:

а) естеството и количеството, вклю-
чително всякакви опции за допълнителни 
поръчки и при възможност, прогнозното 
налично време зa използването на тези оп-
ции за подновяване на поръчките; естест-
вото и количеството и при възможност, 
прогнозните дати зa публикуване нa бъде-
щи обявления зa състезателни процедури 
зa строителство, доставки или услуги, 
които ще бъдат предложени зa предста-
вяне нa оферти;

б) вид процедура: ограничена процеду-
ра или състезателна процедура с догова-
ряне;

в) когато е целесъобразно — дататa, 
нa която трябва дa започне или приключи 
осъществяването нa доставки или изпъл-
нението нa строителство или услуги;

г) ако не може да предостави електро-
нен достъп — адресa и крайнатa датa зa 
подаване на заявления зa документацията 
за обществената поръчка и езикa или ези-
ците, нa които те дa бъдат изготвени;

д) адреса на възлагащия орган, който 
ще възложи обществената поръчка;

е) икономическите и техническите 
условия, финансови гаранции и информа-
ция, която се изисквa от икономическите 
оператори;

ж) форматa нa договора за обществе-
на поръчка, който е предмет нa поканатa 
зa представяне нa оферти: покупкa, финан-
сов лизинг, наем или лизинг или комбинация 
от тях; както и

з) критериите зa възлагане нa об-
ществената поръчка и тяхнатa тежест 
или, когато е целесъобразно, поредността 
нa тези критерии по значение, ако тази 
информация не се съдържа в обявлението 
за предварителна информация, техниче-
ските спецификации или поканатa зa пред-
ставяне нa оферти или зa договаряне.

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Част I. Икономическо и финансово 

състояние

Икономическото и финансовото със-
тояние на икономическия оператор като 
правило може да бъде доказано чрез един 
или няколко от следните документи:

а) подходящи банкови удостоверения 
или когато е целесъобразно — доказател-
ства за наличие на съответна застрахов-
ка за риска „професионална отговорност“;

б) финансови отчети или части от 
тях, когато публикуването на финансо-
вите отчети се изисква от правото на 
държавата, в която е установен икономи-
ческият оператор;

в) удостоверение за общия оборот на 
предприятието и когато е целесъобразно 
— за оборота по дейностите, възложени 
съгласно обществената поръчка, за мак-
симум последните три налични финансови 
години в зависимост от датата, на която 
предприятието е било създадено или ико-
номическият оператор е започнал търгов-
ската си дейност, доколкото има такава 
информация за оборотите.

Част II. Техническа способност

Средства за доказване на техническа-
та способност на икономическия опера-
тор по член 58:

а) следните списъци:
i) списък на строителните работи, из-

вършени максимум през последните пет 
години, придружен от удостоверения за 
добро изпълнение и резултат от най-ва-
жното строителство; когато е необходи-
мо за осигуряване на достатъчна степен 
на конкуренция, възлагащите органи може 
да посочат, че ще се вземат предвид до-
казателства за съотносими строителни 
работи, извършени преди повече от пет 
години;

ii) списък на основните доставки или 
основните услуги, извършени максимум 
през последните три години, включително 
сумите, датите и получателите, независи-
мо дали са публични, или частни. Когато е 
необходимо за осигуряване на достатъчна 
степен на конкуренция, възлагащите органи 
може да посочат, че ще се вземат предвид 
доказателства за подобни доставки или 
услуги, осъществени преди повече от три 
години;

б) посочване на участващите техни-
чески лица или органи, независимо дали са 
свързани пряко, или не с предприятието 
на икономическия оператор, и особено на 
тези, които отговарят за контрола на ка-
чеството, а при обществени поръчки за 
строителство — тези, които предприе-
мачът може да използва за извършване на 
строителството;

в) описание на техническите съоръже-
ния и мерките, използвани от икономиче-

ския оператор за осигуряване на качество-
то, както и на съоръженията за проучване 
и изследване, с които разполага предприя-
тието;

г) посочване на мерките за управле-
ние на веригата на доставка и систе-
мите за проследяване, които икономиче-
ският оператор ще бъде в състояние да 
прилага при изпълнение на обществена-
та поръчка;

д) когато стоките или услугите, които 
са обект на обществената поръчка, са 
комплексни или по изключение са със спе-
циално предназначение, следва да се напра-
ви проверка от възлагащите органи или от 
тяхно име — от компетентен официален 
орган в държавата, в която е установен 
доставчикът на стоки или услуги, при ус-
ловие че този орган даде съгласие за това; 
проверката е насочена към производстве-
ните мощности на доставчика или техни-
ческия капацитет на доставчика на услуги 
и при необходимост – средствата за проуч-
ване и изследване, с които те разполагат, и 
мерките за контрол на качеството, които 
ще използват;

е) образователната и професионална-
та квалификация на доставчика на услуги 
или на предприемача или квалификацията 
на членовете на ръководния състав на 
предприятието, при условие че те не са 
предмет на оценяване като критерий за 

възлагане на обществената поръчка;
ж) указание за мерките за управление 

на околната среда, които икономическият 
оператор ще бъде в състояние да прилага 
при изпълнението на обществената по-
ръчка;

з) декларация за средната годишна 
численост на работната сила на достав-
чика на услуги или на предприемача, както 
и броя на членовете на ръководния състав 
през последните три години;

и) декларация за инструментите, съо-
ръженията или техническото оборудване, 
с което разполага доставчикът на услуги 
или предприемачът за изпълнение на поръч-
ката;

й) указване на дела от поръчката, кой-
то икономическият оператор възнамерява 
евентуално да възложи на подизпълнители;

к) по отношение на стоките, които ще 
се доставят:

i) мостри, описания или снимки, чиято 
автентичност трябва да бъде доказана 
при поискване от страна на възлагащия 
орган;

ii) сертификати, изготвени от офици-
ални институции или агенции за контрол 
на качеството с призната компетент-
ност, удостоверяващи съответствието 
на стоките чрез ясно обозначени пре-
пратки към технически спецификации или 
стандарти.
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Мирослав Еленков

Близо 60% от сред-
ствата по ОП „Развитие 
на човешките ресурси” 
(„ОПРЧР 2014 - 2020“) са 
предвидени за заетост, 
а 31% - за борба с бед-
ността и насърчаване на 
социалното включване. 
Това стана ясно на фо-
рум в Пловдив, на който 
бе представена първата 
одобрена българска про-
грама от Европейската 
комисия за периода 2014 
- 2020. Тя беше презен-
тирана от вицепремиера 
по демографската и со-
циалната политика и ми-
нистър на труда и соци-
алната политика Ивайло 
Калфин. Гости на събити-
ето бяха представители 
на ЕК Золтан Казачай – 
зам. главен директор на 
ГД „Заетост, социални 
въпроси и приобщаване“, 
и Петер Стуб Йоргенсен 
– директор на Дирекция 
„Социална пазарна ико-
номика на държавите – 
членки на ЕС“. 

С предвидените 2,136 
млрд. лв. (увеличението е 
с 30% от предходния про-
грамен период) „ОПРЧР 
2014 - 2020“ ще допринесе 
за изпълнението и на це-
лите на стратегията на 
ЕС „Европа 2020”. Ще бъ-
дат използвани  и целеви-
те средства от бюдже-
та на Европейския съюз 
по т.нар. „Инициатива за 
младежка заетост”, чий-
то размер е 232 млн. лв., 
включително национално-
то съфинансиране. 

Спрямо програмния 
период 2007 – 2013 г. по-
мощта в сферата на за-
етостта се увеличава с 
315 млн. лв., а парите за 
борба с бедността и на-
сърчаване на социалното 
включване – с 276 млн. лв. 
Институциите могат да 
подобрят своя капаци-
тет с предвидените 86 
млн. лв., или 4% от ресур-
са на програмата. Всички 
допустими бенефициенти 
ще могат да кандидат-

стват за безвъзмездна 
помощ от 39 млн. лв. за 
проекти за транснацио-
нално сътрудничество.

Основен фокус

За постигане на по-
висока и по-качестве-
на заетост акцент ще 
бъде поставен върху ак-
тивиране и интегрира-
не в заетост на трайно 
безработни и неактивни 
лица на възраст меж-
ду 35 - 40 г., на такива 
с ниско образование от 
всички възрастови гру-
пи, както и на хора над 
54 г. чрез предоставяне 
на обучения за квалифи-
кация и преквалификация 
и посреднически услуги. С 
предоставената помощ 
се очаква и служители-
те да повишат адекват-
ността на своите умения 
спрямо актуалните нуж-
ди от страна на бизнеса, 
вследствие на което да 
си осигурят продължи-
телна заетост или да 
заемат по-качествени 
работни места. 

Чрез мерки, финанси-
рани от ОПРЧР, ще бъде 
осигурена възможност за 
заетите и работодате-
лите по-лесно да се адап-
тират към променящите 
се нужди на икономиката 
и пазара на труда, вклю-
чително чрез развитие 
на знанията и уменията 
на служителите, съобраз-
но изискванията на биз-
неса. Ще въведат нови 
форми на организация на 
труда и насърчаване на 
географската и профе-
сионалната мобилност. 
Ще бъдат подкрепени 
стартирането на са-
мостоятелна стопанска 
дейност и предприемаче-
ството.

През програмния пе-
риод 2014 - 2020 ще бъде 
подпомогната добровол-
ната транснационална 
мобилност на работната 
сила чрез модернизиране 
на институциите на па-
зара на труда, като пуб-

Оперативна -
та програма „Раз-
витие на човеш-
кия ресурс 2007 
- 2013” върви с до-
бри темпове. Има 
още работа за до-
вършване през на-
стоящата година. 
Тя показва, че има 
ефект и резултат. 
С помощта на ев-
ропейските сред-
ства и национално-
то финансиране се 
стремим да решим 
важни обществени 
проблеми, свързани 
с работните места, труда и социалното включване 
– теми, които са от изключително значение. 

Основните усилия и в „ОПРЧР 2014  - 2020“ са насо-
чени към най-важните приоритети на държавата в об-
ластта на труда и социалната сфера. От ресурс 2,136 
млрд. лв.  60% отиват за мерки за пазара на труда. Това 
е изключително важен проблем. В България трябва да 
започнем да гледаме не само статистическите данни 
и да сравняваме средните проценти на безработица, 
но трябва да се насочим точно там, където има най-
голяма нужда от средства, това на първо място са 
младите хора. Между другото първата мярка, която от 
началото на януари вече работи, касае възможността 
8000 младежи да започнат стажове в предприятия. Ин-
тересът на фирмите към този вид схема е значително 
по-голям и мисля, че има много потенциал в бъдеще. 
Друг приоритет е една много трудна тема и за нея 
разчитаме изключително на съдействието на всички 
заинтересовани страни. Това е да стигнем до тези, 
които са демотивирани. Хората, които живеят в отда-
лечени райони, тези, които са в места, в които трудно 
се намира работодател. 

Разбирам, че при тях не само с мерки за подпо-
магане на трудовия пазар или квалификацията може 
да се справим. Социалната политика не създава бо-
гатство. Най-добрият вариант е инвеститорите да 
влязат в тези райони и да отворят работни места. 
Така или иначе, не трябва да допускаме създаването 
на цели райони, където има свръхбезработица. Цел-
та е много амбициозна, но ние ще работим в тази 
насока.

Ивайло Калфин, вицепремиер и министър 
на труда и социалната политика: 

Васил Велев, председател на АИКБ: 

Д-р Хасан Адемов, председател 
на Комисията по труда, социалната 
и демографската политика: 

Удовлетворен съм от 
факта, че съм част от 
миналото и настоящето 
на тази оперативна про-
грама. Това, че „ОПРЧР 
2014 – 2020“ е първата 
одобрена за страната, 
е показател за нейната 
важност за една голя-
ма част от сферите на 
българското общество. 

Проблемите, които предстоят за решаване през 
следващия програмен период, са свързани с разви-
тието на пазара на труда от гледна точка на по-
требностите на бизнеса и нуждата от квалифици-
рани кадри. 

Предизвикателство пред всички нас е да предло-
жим достатъчно атрактивни схеми и възможности, 
за да може да постигнем по-високи нива на заетост 
и не на последно място - тя да е  устойчива, защото 
е важно работната сила в страната да бъде квалифи-
цирана. Прословутата връзка между образованието 
и пазара на труда трябва да бъде постигната чрез 
възможностите на оперативната програма. 

„ОПРЧР 2014 
– 2020“ е една от 
малкото теми, по 
които работода-
тели и синдикати 
нямат съществени 
различия. Нещо по-
вече, програмата е 
една от двете най-
важни за бизнеса. 
Образно казано, 
ако ОП „Иновации 
и конкурентоспо-
собност” е харду-

ерът, то софтуерът е именно ОПРЧР. Затова ние 
отделяме особено внимание за разработването и из-
пълнението й. Давайки си сметка за постигнатото, 
ние трябва да осигурим приемственост между изми-
налия и настъпващия програмен период. Започнатото 
трябва да бъде надграждано.

лични и частни служби по 
заетостта, както и чрез 
схеми за мобилност и по-
добро сътрудничество 
между институциите и 
съответните заинтере-
совани страни.

Втората  сфера,  в 
която ще се насочат 
инвестиции на ОПРЧР, е 
свързана с нуждата от 
постигане на напредък в 
посока намаляване на ви-
сокия риск от бедност и 
социално изключване, на 
които са изложени бъл-
гарските граждани. Ак-
цент е поставен върху 
подобряването на услу-
гите за хората с увреж-
дания и за социално из-
ключени общности като 
ромите. Другата така-
ва приоритетна група 
безспорно са децата в 
домакинствата с ниски 
доходи, такива, лишени 
от родителски грижи, 
младежите с увреждания 
и други.

В оперативната про-
грама деинституциона-
лизацията на грижите 
за деца е едно от най-
важните направления за 
финансиране. В страте-

гията на ОПРЧР се пред-
вижда и целева подкрепа 
на замяната на институ-
ционалния модел на грижа 
за възрастните и хората 
с увреждания с услуги в 
общността.

Друг от важните еле-
менти на стратегията 
на оперативната про-
грама е интегрирането 
на най-маргинализира-
ните групи в обществе-
ния живот. Сред тях с 
приоритет са ромите, 
имайки предвид неблаго-
приятните социално-ико-
номически условия на жи-
вот на по-голямата част 
от представителите на 
този етнос.

Третата област, в 
която са предвидени мер-
ки, е свързана с модерни-
зирането на публичните 
политики в сферата на 
социалното включване и 
здравеопазването, равни 
възможности и недискри-
минация. ОПРЧР ще про-
дължи инвестициите в 
капацитета на институ-
циите, в т.ч. социалното 
включване, здравеопазва-
нето, равни възможности 
и недискриминация.

Снимки авторът
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

ÏÚÐÂÎÌÀÉ
Георги Сотиров

Районът на Първомай е с богата ис-
тория. Най-известните древни находки 
по тези места са скелетът на дейно-
териум (Deinoterium thraces kovatchis), 
запазен на около 90%, чиято възраст е 
около 10 млн. години, и прочутият езе-
ровски златен пръстен – V в. пр.н.е., с 
най-дългия известен засега надпис на 

тракийски език. Най-древните останки 
в самото землище на Първомай са от 
праисторическото селище в местност-
та Старите лозя. Културният пласт е 
висок около 2 м с диаметър около 500 м. 
Селището е съществувало през камен-
но-медната епоха. Тук е намерена пещ, 
изложена в Археологическия музей в Плов-
див. При всяко разораване на терена се 
появяват все нови и интересни находки 

по на около 8 – 9 хиляди години.
За съжаление не са правени системни 

археологически проучвания и не могат да 
се посочат данни за конкретни селища, 
каквито несъмнено са съществували.

Землището на град Първомай е присъ-
единено трайно, стабилно и невъзвратимо 
към България по времето на Симеон Вели-
ки, вероятно около първата му война с Ви-
зантия – 894 – 904 г. От времето на Вто-

рото българско царство е намереният 
оригинален втори екземпляр на моливдула 
на Йоан VI Кантакузин (ок. 1293 – 1383 г.) 
– виден византийски политически деец и 
писател, император на Византия от 1347 
до 1355 г. 

По-новата история е позната и се ро-
дее с тази на селищата в региона. Инте-
ресен е днешният ден. За него четете в 
интервюто ни с кмета Ангел Папазов.

Ангел Папазов, кмет на общината:

Г-н Папазов, как ще 

опишете спецификата 

на вашата община? От 

изключителна важност 

за развитието й е гео-

графското разположение 

и природните особено-

сти...

Общината е разположе-
на в най-източната част 
на Горнотракийската низи-
на на площ от 470 хил. дка. 
Тя включва 17 населени мес-
та с население около 30 хил. 
души. През територията й 
тече р. Марица с нейните 
притоци реките Мечка и 
Омуровска. Повърхнината 
на нашата територия е 
предимно равнинна. Изклю-
чение правят землищата 
на селата Воден и Буково 
и части от тези на Искра, 
Брягово, Драгойново и Езе-
рово, които са разположени 
във вдадената към Тракий-
ската низина предпланина 
Драгойна – дял от Родопи-
те, преминаваща на югоза-
пад в Новаковския балкан. 
За Драгойна, сигурен съм, 
ще стане дума поне още 
веднъж…

Днес плодородната 
земя покрай р. Марица и 
ливадите в подножието 
на Източните Родопи са 
фактор за развитие на 
растениевъдството, ово-
щарството, лозарството, 
както и на животновъд-
ството. Въпреки трудно-
стите хората работят 
здраво и изкарват прилич-
ни добиви. Не на шега, но 
българинът, като чуе за 
Първомай, веднага прави 
асоциация за лютеницата 
ни. Тя е нещо като визитна 
картичка на града…

Какви са възможност-

ите за развитие на тури-

зма? Естественото на-

ходище на блатно кокиче 

край Виница, фосилните 

находки в землищата на 

селата Бяла река, Езеро-

во и Православен, тра-

кийското светилище 

Драгойна, язовирите и 

микроязовирите, които 

са допълнителен плюс 

за краткотраен отдих – 

всичко това е добър фак-

тор…

Вярно е. Затова тър-
сим благоприятни условия 
за развитието на туризма 
и чрез инициативите за 
публично-частното парт-
ньорство. Изключително 
важно е, че в региона има 
топлинни извори (селата 
Драгойново, Бяла река) и 
може успешно да се осъ-
ществява СПА туризъм. 
Имаме нужда от финанси-
ране на проекти, които да 
подкрепят изграждането 
на такава база и по този 
начин да създадем и работ-
ни места.

Търсим възможности в 
няколко направления: исто-
рико-археологически, съби-
тиен, ловен и риболовен, 
екологичен, винен, воден и 
спортен туризъм. Вариан-
тите към това е да разви-
ваме и занаяти. Дали ус-
пяваме, ще кажат нашите 
гости, а и икономическите 
показатели в края на годи-
ната. 

В районите много до-
бре работи малкият и 
средният бизнес. За да се 
случат нещата, е необ-
ходима стратегия, която 
гарантира развитието на 
всеки определен вид ту-
ризъм. Но затова е нужно 
да се насочат усилия към 
диалог с държавни, култур-
но-образователни, благот-

ворителни, туристически 
организации, Българската 
православна църква и др. 
Необходимо е да се прила-
гат успешните практики, 
за да се отключи потен-
циалът на природните и 
историческите даденос-
ти. Според мен трябва да 
създадем специален фонд, 
който да подпомогне при-
вличането на туристи 
от чужбина и от нашата 
страна. Ще работим и за 
отдаването на концесия на 
определени археологически 
и СПА обекти, с което да 
се увеличат приходите в 
отрасъла. 

И отново – работни 

места...

Да, това би могло да 
помогне за намаляването 
на процента на безрабо-
тицата и да задържи мла-
дежите тук. Обезлюдява-
нето на България, както и 
в нашата община, е сери-
озен проблем. Процентът 
на младите хора без рабо-
та в Първомай е 17, което 
не е трагично, но все пак 

е опасно. По-страшно е 
положението при хората в 
допенсионна възраст.

Наистина времената 
са тежки и не бихме могли 
непрекъснато да очакваме, 
че Европа ще се втурне да 
помага. Необходимо е да се 
засили ангажираността на 
държавата за подпомага-
нето на това направление.

Колкото до находище-
то на блатно кокиче в с. 
Виница, за което питате, 
интересът е безспорен, 
но все още нещата не са 
на нужното ниво, което ме 
притеснява. Какво имам 
предвид? Популацията е 
в много лошо състояние 
и разчитам на Министер-
ството на околната среда 
и водите да се предприе-
мат конкретни действия 
за възстановяване и опаз-
ване. Имаме още едно на-
ходище – това в с. Градина. 
То е възстановено с про-
ект на РИОСВ – Пловдив, 
и там растенията се раз-
виват добре. Самото бра-
не на кокичето става със 
заповед на министъра на 

околната среда и водите.
Това толкова ценно 

растение е нужно в ме-
дицината и трябва да се 
намери най-добрият начин 
за опазване на природната 
даденост.

На територията на 
общината има наистина 
много язовири, но само на 
една част от тях може да 
се практикува туризъм. 
„Брягово” е един от най-
атрактивните. Затова 
там ежегодно се провежда 
кръг от републиканските 
първенства по водомото-
рен спорт и той събира 
привърженици от цяла Бъл-
гария. Велопоходът със съ-
четано каране на лодки по 
язовира се провежда еже-
годно и има хора на всякак-
ва възраст.

Привържениците на 
археологическия туризъм 
могат да посетят тра-
кийското селище на вр. 
Драгойна. 

Всичко дотук е немис-

лимо без добре развита 

пътна мрежа. Как се пъ-

тува до и от 17-те насе-

лени места? Има ли про-

блеми с поддържането на 

трасетата?

С парите, отделени от 
общинския бюджет, се на-
дявам, че сме постигнали 
необходимото. Не казвам, 
че е достатъчно, но в пе-
риод на икономическа криза 
и смяна на правителства 
се стараем да използваме 
всички възможни средства 
– и общински, и държавни, 
за реконструкция. Пъти-
щата са артериите на об-
щината – няма две мнения. 

Как се разви през по-

следните години град-

ската инфраструктура? 

Извършени ли са благоус-

тройствените мероприя-

тия на общинските сгра-

ди, вкл. и на социалните 

домове? Рехабилитира-

хте ли ВиК мрежата? 

Перспективите в това 

направление…

Дейностите, свърза-
ни с инфраструктурата 
на общината, са малки, 
тъй като и финансовият 
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следдипломна специализация „Зеленчукопроизводство”. Второ висше образование за-

вършва във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Счетоводство и контрол”.
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Трети мандат е кмет на община Първомай.
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ресурс е ограничен. Ди-
намичната среда, в коя-
то са поставени всички 
местни администрации в 
България, в т.ч и Първо-
май, изисква непрекъсна-
ти усилия и работа, за да 
има някакъв положителен 
резултат. През изминала-
та година приоритетни 
за общината бяха както 
инвестиционни, така и 
организационни проекти, 
подпомагащи изгражда-
нето на техническата 
инфраструктура, подобря-
ване на образователната 
среда и предоставянето 
на социални услуги в общ-
ността. За реализиране на 
предложенията ще е нуж-
на финансовата подкрепа 
на европейските фондове. 
Първомай като община от 
селските райони използва 
възможностите за кан-
дидатстване с проекти 
по допустимите за това 
оперативни програми и 
Програмата за развитие 
на селските райони.

Инвестициите за съз-
даване на привлекателна 
и безопасна среда, балан-
сираното развитие на 
централните части на 
селата са сред ключови-
те ни приоритети. Нали-
чието на добра и качест-
вена инфраструктура и 
състоянието на услугите 
е основен стимул за ико-
номически растеж и от-
там за повишаването на 
жизнения стандарт на 
населението. И това до-
бре се разбира от нашите 
жители. През септември 
2014 г. подписахме дого-
вори за реконструкция на 
водопроводната мрежа в 
селата Искра, Езерово и 
Крушево. Финансирането 
е по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони“ на ПРСР. Проекти-
те предвиждат подмяна 
на съществуващата ВиК 
мрежа с полиетиленови 
тръби. Общата дължина 
на вътрешната разпреде-
лителна система в трите 
села е 48 535 м. Стойност-
та на проектите в с. Ис-
кра, с. Езерово и с. Крушево 
е 10 858 171 лв. без ДДС и 
те са разработени от нас 

през миналата година. 
Дейностите по обновява-
не на водопроводната и 
канализационната мрежа 
ще приключат в рамките 
на 18 месеца. В момента 
очакваме подписването на 
анекс към договорите, за 
да започне самото строи-
телство.

Продължава реализи-
рането на инвестиции в 
разнообразна по своя ха-
рактер социална инфра-
структура – ремонт на 
пътища и улична мрежа, 
адаптиране на средата 
към нуждите на хората с 
увреждания, благоустро-
яване на зелени площи, 
енергийна ефективност, 
създаване на екологична 
среда и т.н. В това отно-
шение е работата ни по 
проекта за промяна пред-
назначението на невроло-
гичното отделение в Дома 
за стари хора в кв. „Дебър“. 
За целта общината получи 
601,5 хил. лв. по Публична-
та инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. 
С реализацията на пред-
ложението се създават 14 
устойчиви работни места. 

Друг проект, който 
се финансира по схемата, 
е „Извършване на рекон-
струкция и рехабилитация 
на част от уличната мре-
жа в Първомай”. В момента 
се подменя асфалтовата 
настилка на 6 улици с обща 
дължина 2489 м. Стой-
ността на ремонтите е в 
размер на 245 хил. лв. без 
ДДС. 

Общината e  бене-
фициент и по проект 
BG051PO001-5.2.12 – 0039 
– C0001 „Център за на-
шите деца”, финансиран 
от Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален 
фонд. Общата стойност е 
233 116 лв., а продължител-
ността му е 19 месеца – до 
31.10.2015 г.

Целевата група са деца 
и младежи от специализи-
рани институции, които 
ще живеят в среда, близ-
ка до семейната. С други 
думи, създаваме условия 
за социално включване и 

интегриране в местната 
общност на младежите, 
които допреди това са 
били в специализирани ин-
ституции.

Логично следва да ви 

попитам за образовател-

ната инфраструктура. 

Лесно ли се стопанисват 

общинските училища и 

детски заведения?

Когато нещата са под 
контрол и имаме добро вза-
имодействие с директори-
те на учебните заведения, 
това води до положителен 
резултат, стопанисване-
то на сградите също е на 
ниво. Важен момент в про-
грамата ни са ремонтите 
в училищата и детските 
градини, за да са готови 
те да посрещнат в обнове-

ни здания своите възпита-
ници в началото на всяка 
учебна година. Разбира се, 
всичко това става при до-
бро взаимодействие по об-
ществените поръчки със 
строителния бранш.

В ЦДГ „Марица” на-
пример са рехабилитира-
ни санитарните възли. 
Подменена е дограмата, 
реновирани са мокрите 
помещения, боядисани са 
занималните в детската 
градина в с. Дълбок извор. 
За благоустрояването са 
осигурени около 20 хил. 
лв. Приключи основният 
ремонт и на детското 
заведение в с. Искра. В 

продължение на 2 години 
бе поправен покривът на 
зданието, сменени бяха 
дограмата, електроинста-
лациите и ВиК системите, 
положени бяха нови подови 
настилки. Изцяло обнове-
ни са занималните в дет-
ското заведение. Стой-
ността на извършените 
ремонти възлиза на около 
100 хил. лв. 

Училището в с. Искра 
също е благоустроено. 
Подменени са покривът и 
отоплителната инста-
лация. Изградено е ново 
котелно на пелети, по-
ставени са и радиатори. 
Боядисани са 5-те класни 
стаи. Направени са и въ-
трешни тоалетни. Стро-
ително-ремонтните дей-
ности в зданието са за 

над 236 хил. лв. без ДДС. В 
детската градина в с. Бяла 
река също е извършено об-
новление на санитарните 
възли, вътрешните и външ-
ните мазилки, подменена е 
дограмата. Поради пожар 
бе наложен основен ре-
монт на детската гради-
на в с. Воден. В нея изцяло 
са обновени помещенията, 
мокрите възли и фасадата.

27 са учебните заве-
дения на територията на 
община Първомай. В 14 учи-
лища и детски градини са 
извършени ремонти през 
2014 г. Средствата за тях 
са осигурени от общин-
ския бюджет. Единствено 
благоустрояването на НУ 
„Отец Паисий” в с. Искра 
е финансирано от Минис-
терството на образова-
нието и науката. 

Лесно ли се стопанис-
ват общинските сгради, 
питате. Лесно, но с много 
труд и средства...

Кой е най-големият 

инфраструктурен про-

блем на общината? Как 

виждате неговото реше-

ние?

Най-сериозен е ремон-
тът на моста над р. Ма-
рица, който е в окаяно 
състояние. Той е в пра-
вомощията на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
и свързва две области. 
Освен това е изход към 
магистралите „Тракия” и 
строящата се „Марица” и 
към едно от най-големите 
села на общината – Гради-
на. Тук се надявам на раз-
биране от АПИ, за да се 
намери решение. 

Започва процедура за 
изграждането на друг клю-
чов мост – този в с. Порой-
на, който бе разрушен от 
миналогодишното прииж-
дане на р. Чинар дере. 

Друг приоритет са под-
мяната на водопроводните 
мрежи в населените места 
и настилките на улиците 
в тях, много от които са 
за основен ремонт. Но раз-
бирате, че средствата не 
стигат за всичките ни 
добри намерения. Нашата 
община е с население под 
30 хил. жители и не можем 
да разчитаме на европей-
ски проекти от ОП „Реги-
они в растеж 2014 – 2020”. 
Можем да се възползваме 
само от възможности-
те за кандидатстване с 
проектни предложения по 
допустимите за това опе-
ративни програми и ПРСР.

Характеризирайте 

изминаващия програмен 

период и какво той даде 

на общинския град и на 

съставните села?

Той бе труден във фи-
нансово отношение, но 
благодарение на компе-
тентността на админи-
страцията нещата се 
случваха по-лесно и бяха 
преодолени съществени 

проблеми както по евро-
пейските проекти, така 
и някои вътрешнострук-
турни негативи. През из-
миналия програмен период 
общината работи по 18 
европейски предложения, 
благодарение на които 
се подобри чувствително 
инфраструктурата, соци-
алните проблеми намери-
ха своето решение, адми-
нистрацията се обучи да 
работи по-качествено и 
оперативно. 

Успешно реализирахме 
ангажиментите, свързани 
с изпълнение на инвести-
ции с европейско финанси-
ране, насочени към реша-
ване на сериозни проблеми 
на общината. В очакване 
сме на отваряне на проце-
дури, по които ще можем 
да кандидатстваме през 
програмния период 2014 – 
2020 г.

За него са заложени 
капиталови разходи за 
проекти по ОПРЧР, за ин-
фраструктура на училища 
и детски градини, за разви-
тие на спорта и туризма 
и др., но те все още не са 
одобрени от Общинския 
съвет. 

Моята загриженост е 
за онова, което засяга как-
то младите, така и стари-
те и се нарича бъдещето 
на нацията, а това бъдеще 
предполага откриване на 
нови отрасли в икономика-
та, които естествено ще 
осигурят и работни места 
за младежите. Крайно вре-
ме е да пораснем и да стъ-
пим на крака, да усетим 
енергията на движението 
и да започнем да работим 
пълноценно. Достатъчно 
живяхме в политическата 
романтика. Както вижда-
те, тя разклати здраве-
опазването и образова-
нието… Онези лекари, за 
които по-рано казваха, че 
са може би най-добрите 
диагностици, напуснаха 
болниците и заминаха в 
чужбина, за да берат яго-
ди или да събират мас-
лини. Младите останаха 
без работа и не само.... 
Селата опустяха. Трябва 
да си стиснем ръцете и да 
работим за подобряване на 
ситуацията у нас. 

Какви са другите при-

оритети на общината? 

Създаването на кон-
кретна алтернативна по-
литика, включваща цели, 
приоритети и мерки за 
ефективно и целево из-
ползване на ресурсите и 
решаване на приоритетни 
проблеми и задачи, е от 
първостепенно значение. С 
това се обосновава стре-
межът и усилията на ръко-
водството на Първомай да 
използва наличните ресур-
си и природни дадености 
по ефективен начин, за да 
осигури по-висок проспери-
тет и условия за реализа-
ция на своето население.
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 ДОСТАВКА и ПРОДАЖБА на  
строителни материали и изделия.

 ПРОИЗВОДСТВО и продажба 
на бетонови разтвори 
и асфалтови смеси.

 ПРОИЗВОДСТВО на добавъчни 
материали – скални материали 
за битумни смеси и настилки 
за пътища, самолетни писти 
и други транспортни площи.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ и РЕМОНТ на:
 ВиК мрежи и съоръжения
 хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения
 пътища и пътни съоръжения
 гражданско и промишлено строителство
 газопроводи и топлопроводи

www.dragiev-co.bg

Кметът Димитър Николов направи първата копка

Страницата подготви 
Елица Илчева

На терен от 1280 кв. м в непосред-
ствена близост до съществуващата 
детска градина „Ален мак” в бургаския 
квартал „Сарафово” ще бъде изграде-
на нова сграда. Тя ще бъде свързана с 
топла връзка със старата. Кметът 
на общината Димитър Николов на-
прави първата копка. Изпълнител е 
„Златен бряг“ ООД.

Сградата ще е на два етажа и 

сутерен. Ще бъдат осигурени склад 
за чисто бельо и консумативи, су-
шилна и гладачни стаи. Предвиден е 
здравен кабинет. В зоните за малчу-
ганите ще бъдат изградени всички 
необходими за детското заведение 
помещения – кухненски офис, спално 
помещение и просторна занималня 
с кът за хранене. Ще има музикален 
кабинет. 

Проектното решение за ре-
конструкция и благоустрояване на 
дворното пространство предлага 

обособяване на зони за развлечения и 
спорт по възрастови групи. Ще има 6 
игрища с пясъчници, спортна площад-
ка с противоударна настилка, кътове 
за игра, беседка с пейки и чешмички. 
В парковото пространство е пред-
видено подходящо осветление, га-
рантиращо безопасността на деца 
и родители. Осигурена е достъпна 
среда за деца с увреждания. Предви-
дените за засаждане в двора дърве-
та и храсти са изцяло съобразени с 
изискванията за детски заведения.

Архитектурният проект предлага съвременно фасадно 

решение, съобразено по форма и цвят с предназначението на 

сградата и околната среда

На 10 януари завърши журирането 
на 20-те идейни проекта, подадени 
за участие в анонимния конкурс за 
реновирането на пространството 
пред Дом на културата „Борис Хри-
стов” в Пловдив. 

След обстойно обсъждане от жу-
рито са отличени 8 проекта и след 
прецизно гласуване по критериите 
за оценка е извършено крайното кла-
сиране на първите три.

С 88,25 точки на 1-во място жу-
рито единодушно избра идейния про-
ект на „Ателие 3“. На 2-ро място е този 
на „Саймън Гилл Архитекти“, а на 3-то 
– „П+Архитекти“ ООД. Осемте проекта 
финалисти ще бъдат изложени в Дома на 
културата до 30 януари, а всеки гражда-
нин ще може да гласува за това, кой от 
трите финалисти да бъде реализиран. 

Общата инвестиция, осигурена от 
община Пловдив за проектиране и рено-
виране, е 100 хил. лв., като на класирания 
на първо място от ОбС – Пловдив, ще 
бъде предложен договор за изготвянето 
на инвестиционен проект за обновяване 
на площада с хонорар от 15 хил. лв. 

Община Стара Заго-
ра получи съгласието на 
местния парламент за 
теглене на дългосрочен 
нисколихвен кредит чрез 
инициативата JESSICA 
за финансиране на проект 
за реконструкция, модер-
низация и въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност на единствения 
покрит плувен басейн с 
олимпийски размери в гра-
да. Максималният размер 
на дълга е 1,98 млн. лв. – 
660 хил. лв. от „Регионален 
фонд за градско развитие” 
АД (кредитна линия А) и 
675 хил. евро от „Сосиете 
Женерал Експресбанк” АД 
(кредитна линия Б). Сро-
кът за погасяването му е 
до март 2016 г. Планира се 
строителните работи да 
приключат до края на 2015 
г., като предстои да бъде 
обявена обществената по-
ръчка за изпълнител.

Покритият басейн е 
разположен до езиковата 
гимназия „Ромен Ролан”. 
„Реконструкцията цели зна-
чително да бъде подобрена 
енергийната ефективност 
на съоръжението, безопас-
ността му, качеството на 

предоставяните услуги, 
както и цялостната визия 
на басейна. Проектът ще 
стимулира плуването сред 
децата и ще даде възмож-
ност на всички привърже-
ници на този спорт да го 
практикуват при много до-
бри условия”, съобщи кме-
тът Живко Тодоров.

Ремонтните дейности 
включват конструктивно 
укрепване, съобразено с 
изготвена конструктив-
на експертиза. Предвижда 
се изграждане на метални 
телескопични трибуни за 
близо 400 места – 3 реда 
седалки на нивото на ба-
сейна и 2 реда седалки на 
балкона. Премахва се плът-

ният парапет на вътреш-
ния балкон и се поставя 
метален с прозрачни пана 
от закалено стъкло, осигу-
ряващ видимост от новите 
трибуни.

Обновяват се подо-
вата настилка в басейна 
и обходната зона около 
него, балконът, мокрите 

помещения, кабинетите и 
фитнес залата. Подменя 
се цялото санитарно об-
завеждане. Предвижда се 
съвременна вентилацион-
на инсталация. Въвежда се 
пречиствателна инстала-
ция, соларни панели за под-
гряване на водата, разпо-
ложени в горната част на 
южната фасада. 

Правителството пре-
достави на община Смо-
лян собствеността върху 
два поземлени имота в с. 
Чокманово. Терените и 

сградите в тях са с от-
паднала необходимост за 
Министерството на об-
разованието и науката. 
Намеренията на местна-

та власт са в тях да бъ-
дат изградени социални 
домове за отдих и лечение 
или центрове за грижи за 
възрастни хора.

Омуртаг кандидатства с три проекта 
по „Красива България” през 2015 г., съоб-
щиха от пресцентъра на общината. Два 
от тях са допустими по мярка 1 „Подобря-
ване на обществената среда в населени-
те места”. Това са две детски площадки 

за малчугани на възраст от 3 до 12 години. 
Третият проект е за спортна площад-

ка, който е допустим по мярка 2 „Подобря-
ване на социалната инфраструктура”. Тя 
ще бъде в двора на ОУ „Н. Й. Вапцаров” в 
село Врани кон.

През 2014 г. община 
Рудозем е изпълнявала 
проекти с европейско фи-
нансиране, надхвърлящо 
четирикратно годишния 
бюджет на общината. 
Стойността им е около 19 
млн. лв., съобщи кметът 

Румен Пехливанов. Над 11 
млн. лв. са инвестирани 
в пътища и водопровод-
на мрежа в общината. На 
стойност около 5 млн. лв. 
е проект за изграждане 
на спортни съоръжения и 
зала. Извършени са и ре-

монти в читалища за бли-
зо 1 млн. лв., както и други 
по-дребни проекти.

През 2015 г. пък дър-
жавата започва най-ва-
жния за общината обект 
– строителството на яз. 
„Пловдивци”. 

Обединение „Стройдепо – Плевен”, ще 
реализира инженеринга на новото тро-
лейбусно депо в града. Това е последният 
договор за извършване на строителство 
в рамките на проекта за интегриран 
градски транспорт. Той е по Оперативна 
програма „Регионално развитие” и обща-

та му стойност е 5,7 млн. лв.
В състава на обединение „Стройдепо – 

Плевен” са „Инфраструктурно строител-
ство” ЕООД, София, което е водещ парт-
ньор и унгарското дружество „Келет-Ут 
Епитьоипари, Берухазо еш Салитманозо 
Корлатолт Фелельошегю Таршашаг”.
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Културен център с на-
ционално значение – така 
община Несебър опреде-
ля последния си мащабен 
строителен проект. Ра-
ботата по него започна в 
края на миналата година, 
като денят на първата 
коп ка не бе избран случай-
но – 9 декември, датата, на 
която преди 31 години Ста-
рият Несебър е регистри-
ран в Списъка на светов-
ното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО.

Според общинарите 
модерната красива сграда, 
която скоро ще израст-
не на площад „Жулиета 
Шишманова“, ще превърне 
града в значимо средище на 
изкуствата и културата. 

Интересно е, че общи-
ната съвсем сама финан-
сира проекта. „Зданието и 
прилежащото му простран-
ство ще бъдат изградени 
изцяло със средства от 
местния бюджет“, заяви 
кметът Николай Димитров. 
По предварителни разчети 
за постройката са нужни 
около 5,5 млн. лв., а паркин-
гът ще струва около 2,3 
млн. лв.

Проектант на обекта е 
бургаската „Архлайн – Ни-
колов” ООД, а строител – 
ДЗЗД „Обединение МСКГ”, 
което включва софийските 
фирми „Капитол груп” ЕООД 
и „Монолитно строител-
ство” ЕООД.

Сградата ще се полз-
ва от Центъра за работа 
с деца, както и от всички 
школи по изкуствата на 
територията на община-
та.

Към нея ще има изгра-
ден удобен и широк пар-
кинг, разположен около и 
под зданието. Подземното 
съоръжение ще обслужва 
посетителите не само на 
културните мероприятия, 
но и тези на бъдещия Цен-
тър за опазване на фло-
рата и фауната, чието 
изграждане в съседство 
предстои. В непосредстве-
на близост до културния 
дом е предвидено и да се 
обособи парк за разходки, 
развлечения, спортни и 
детски площадки.

Кметът Димитров пое 
ангажимент сградата да 
бъде завършена във въз-
можно най-кратки срокове, 
като се има предвид и за-
браната за строително-
монтажни дейности през 
активния туристически 
сезон.

„Досега в региона на 
Южното Черноморие ня-
маше културна сграда от 
такъв мащаб и с потен-
циал да поеме почти изця-
ло културните, обществе-
ните и свързаните с тях 
туристически дейности. 

С нея даваме заявка за на-
растващите претенции 
на Несебър да се превърне 
в един от най-атрактив-
ните културни и конгресни 
центрове в България“, каза 
още Николов.

Техническият проект

Според ЗУТ многофунк-
ционалната сграда се от-
нася към трета категория 
сгради и съоръжения за 
обществено обслужване с 
разгъната застроена площ 
над 5000 кв. м или с капаци-
тет от 200 до 1000 места 
за посетители.

Теренът е 7738,1 кв. м, 
ситуиран е между ул. „Плис-
ка“ от запад, ул. „Изгрев“ от 
север, ул. „Прибойна“ от из-
ток и ул. „Хан Крум“. 

Постройката е свобод-
ностояща и се състои от 
сутеренен етаж с подзе-
мен гараж и обслужващи 
помещения и четири над-
земни етажа. Обемно-прос-
транствено е разделена на 
три корпуса – южен, севе-
рен и централен (атриум), 
свързващ другите два.

Вертикалната кому-
никация се осъществява 
посредством два комуни-
кационни възела с естест-
вено осветление – затво-
рена стълбищна клетка и 
товарен асансьор в обслуж-
ващата част. Предвидени 
са и два панорамни асан-
сьора и представително 
стълбище в атриума, ос-
новно за посетители.

На кота –3,05 м е раз-
вит подземният гараж за 
13 автомобила, достъпен 
от двулентова външна ав-
томобилна и евакуацион-

на рампа, излизаща на ул. 
„Плиска“. На кота –2,88 м 
се намират шест складови 
помещения, работилница, 
помещение за видео наблю-
дение и бойлерно помеще-
ние. На кота –4 м са разпо-
ложени котелно помещение, 
достъпно от гаража по-
средством стълба, и склад 
за котелното помещение с 
отвор към гаража за зареж-
дане с гориво.

Сутеренният етаж 
е обезпечен с три еваку-
ационни изхода. Застрое-
ната площ ще бъде 1348,3 
кв. м. 

Партерът се състои 
от южен корпус, където ще 
има билетен инфоцентър с 
прилежащите му обслужва-
щи помещения, с директен 
достъп отвън и от северен 
корпус със самостоятелен 
търговски обект – банка, 
достъпна от ул. „Плиска“. 
Тук ще има кафене, ориен-
тирано към площадното 
пространство южно пред 
сградата, и служебен вход.

На първия етаж (на 
кота +3,52 м) ще бъде ад-
министративият блок,  иг-
ралната сцена, повдигната 
на 80 см с дървена подова 
конструкция със спирка 
на товарния асансьор на 
това ниво в обособен сце-
ничен „джоб”. Сцената ще 
се състои от главна с дъл-
бочина 7,6 м и авансцена – 
2 м. Светлата височина е 
9,22 м от игралния дървен 
под до нивото на проект-
ния шнур-боден. По перифе-
рията й са развити обходни 
галерии за сценични работ-
ници. Характеристиките 
на този сценичен „комин” 
позволяват мотаж на меха-

низация върху шнур-бодена 
със стоманена конструк-
ция, необходима за изнасяне 
на театрални постановки. 
Пространството е отде-
лено от зрителната зала 
чрез архитектурен портал 
с височина 4,7 м и широчина 
8 м. Зад него има разполо-
жен мек сценичен портал. 
Залата за изчакващи ак-
тьори е в непосредстве-
на близост до сцената, 
където са и останалите 
помещения като съблекал-
ните, складове за костюми 
и др. В централния корпус 
на етажа е развито пред-
ставителното стълбище 
и е обособено фоайе със 
спирки на панорамните 
асансьори.

На втория етаж (кота 

+6,40 м) са планирани мул-
тифункционална зала с 49 
места и равен под за кон-
ференции, семинари, крат-
ки презентации, литера-
турни четения, рецитали, 
лекции и др., зрителна зала 
с 284 седящи места, от 
които 6 достъпни за хора 
в инвалидни колички, с два 
основни входа. Подът е ам-
фитеатрален, съобразен 
с ъглите на зрителните 
линии от първия и послед-
ния ред. В обема на зрител-
ната зала се предвижда 
видим осветителен мост 
на кота +9,37 м, достъпен 
посредством допълнителна 
подвижна стълба, на който 
са монтирани част от про-
жекторите за осветяване 

на сцената. В централния 
корпус са кулоарите към 
зрителната зала и мал-
ката мултифункционална 
зала със спирка на двата 
панорамни асансьора. 

Четвъртият, после-
ден етаж е предвиден със 
стая за кръжоци и тихи 
дейности, салон за книги с 
читалня, книгохранилище и 
репетиционна зала с въз-
можност за преграждане и 
обособяване на две по-мал-
ки зали, съблекалня, каби-
нет, фоайе със стълбище и 
спирка на двата панорамни 
асансьора. 

Строително-монтажните 

работи 

Сградата е проекти-

рана със стоманобетонна 
скелетна конструкция, със-
тояща се от колони, греди, 
плочи и противоземетръс-
ни шайби. В зоната на зри-
телната зала е предвидена 
смесена конструкция от 
стоманобетонни колони и 
греди, носещи стоманени 
греди, върху които е изпъл-
нена подова конструкция 
от LT ламарина и бетонна 
заливка. 

Асансьорите ще бъдат 
монтирани в стоманобе-
тонни шахти. 

Външните ограждащи 
стени ще са с дебелина 
25 см зидария от кухи ке-
рамични блокове. Върху 
външната повърхност на 
стоманобетонните еле-
менти по фасадите (коло-
ни и греди), както и върху 
външните тухлени зидове, 
ще се полага топлоизола-
ция с дебелина 8 см.

Покривната конструк-
ция ще е изцяло метална, 
което се налага поради го-
лямата козирка над главния 
вход на сградата. Покри-
вът е плосък, с вътрешно 
отводняване. Той е с ме-
тална конструкция, която 
стъпва върху стоманобе-
тонни греди, пояси и пло-
чи. По периферията е обо-
собена стреха с намалена 
дебелина спрямо основна-
та покривна конструкция, 
чието отводняване става 
посредством седящ улук. 
Тя функционира като ава-
риен преливник за основния 
покрив. 

Фасадите са три типа 
– вентилируема с компо-
зитни HPL пана с дървесен 
фладер (матиран) и топло-
изолационен слой минерал-
на вата, бетонни пана за 
сух монтаж върху топло-
изолационен слой от EPS и 
каменна облицовка. 

Остъкляването се 
предвижда да се изпълни 
като система алуминиева 
дограма с прекъснат тер-
момост за прозоречните 
отвори и стъклена окачена 
фадаса за големите остък-
лявания. 

Достъпната архите-
ктурна среда е осигурена. 
Предвидени са две парко-
места за хора с уврежда-
ния. Пригодени са и двата 
асансьора. Всички врати 
по достъпните маршрути 
в сградата са предвиде-
ни със светла ширина над 
90 см и светла височина 
над 210 см. 

Четириетажният обществен център на площад „Жулиета Шишманова“ 
се финансира с близо 8 млн. лв. от общинския бюджет



50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

2015 ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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И в разрухата си 100-годишната барокова сграда излъчва изящество 

Елица Илчева

Четвърт век след като 
великият Георги Калоянчев 
през 1991 г. извика в баня-
та на Банкя невероятната 
реплика на „Бай Ганьо във 
Виена” „Булгар, булгар!” 
и скочи в басейна така, 
че водата докосна тава-
на, легендарната сграда 
отново ще бъде филмов 
декор. Всеки момент тук 
ще дойде екип на френска-
та ТV+, който ще снима 
сериал. Помещенията на 
бившата балнеолечебни-
ца, които днес, макар и 
порутени, не са изгубили 
следите на някогашния си 
блясък, ще се превърнат в 
нощен клуб от бъдещето...

Своето бъдеще чака 
и самата сграда, която е 
затворена и се руши от 
2001 г., но и на това ще се 
сложи краят, защото вече 
е почти финализирана про-
цедурата за отдаване на 
концесия. Главният архи-
тект на курорта Петър 
Стрясков съобщи наскоро, 
че инвеститори от Запад-
на и Източна Европа вече 
проявяват интерес към 
проекта. 

И понеже няма как да 
гледаме в бъдещето, без 
да познаваме миналото, 
ще ви разкажем истори-
ята на тази удивителна 
сграда. Тя е израснала от 
нищото за три години в 
началото на ХХ в. 100 го-
дини преди думата СПА 
да влезе в речниците и да 
се превърне в индустрия, 
през 1907 г. тогавашният 
министър на земеделието 
и търговията д-р Никола 
Генадиев одобрява ини-
циативата на предприе-
мачите братя Савови от 
София и банчанина Никола 
Рангелов за строежа на 
Голямата баня. Идеята е 
на княз Фердинанд и зву-
чи така: „... да се построи 
къпалня, за да се поддър-
жа не само хигиената, а и 
здравословното състоя-
ние на жителите и гости-
те на градчето”.

Проектът изработва 
мюнхенският проф. Артур 
Хохедер, а арх. Нено Нешев 
е назначен за ръководител 
на строежа.

От първата копка до 
завършването на обек-
та минават три години и 
тържественото открива-
не е през 1911 г. Така, про-
ектирана в стил барок, се 
ражда най-голямата баня 
на целия Балкански полу-
остров с впечатляваща 
архитектура и модерно 
вътрешно устройство. 

Разгърната й застрое-
на площ е 5000 кв. м, като 
в строителството й са 
вложени над 1 млн. златни 
лева. Камъните, които се 
използват при градежа, са 
толкова тежки, че се на-
лага да укрепят дървени-

те колелета на каруците 
с железни спици. Мате-
риалите за вътрешното 
изграждане са докарани 
специално за целта от 
Белгия, Франция и Ав-
стрия и всичко в лечебна-
та сграда е съобразено с 
модерните за времето си 
технически съоръжения. 

Когато отворила вра-
ти, започнали да се сти-
чат толкова много посе-
тители, че нямало време 
монетите да се броят 
една по една. Печалбата 
се мерела на кантари, за 
да се пести време. Фер-

динанд бил сред честите 
посетители и имал собст-
вена къпалня, в която, 
естествено, е било мон-
тирано и най-луксозното 
обзавеждане. В нея и сега 
са запазени санитарията 
и изработени от месинг 
батерии с медни тръби. 
Съхранява се и ваната, 
в която царското семей-
ство е влизало неведнъж 
и дваж...

Едно от най-добрите 
исторически описания на 
сградата е на д-р Марин 
Русев. В книгата си „Ми-
нерална баня” (1931), коя-

то разказва за минерал-
ните извори в село Банкя 
и лечебното действие на 
водата, той я представя 
така:

 „… Тя представлява 
изящна монументална, 
двуетажна сграда, по-
строена на около 50 м из-
точно от старата баня. 
(…) Постройката се на-
мира в дъното на голям и 
художествено украсен с 
цветни фигури и лехи парк, 
прорязан през средата от 
малката рекичка (…) и 
кръстосван от много сен-
чести алеи, с удобни пейки 

за почивка. Още с влизане-
то си през голямата вра-
та посетителят върви по 
хубавата централна алея, 
посипана с бял пясък, всред 
пъстроцветна, необятна 
гледка и гъсто наредени 
сенчести дръвчета… 

След минаването на 
красивия мост над ре-
кичката, която разделя 
парка на две части – за-
падна и източна, централ-
ната алея се разделя пред 
елипсовидната преходна 
фигура на две крила. Тези 
две крила опасват фигу-
рата от север и юг и се 
сключват пак в едно от 
другата й страна, пред 
самите стълби на баня-

та. Голямата баня по своя 
архитектурен стил, по 
своята величественост 
и модерно вътрешно ус-
тройство държи първен-
ство в целия Балкански 
полуостров. 

Самата постройка, 
с квадратура 1700 кв. м, 
представлява сложна фор-
ма от един доста дълъг 
правоъгълник с две кри-
ла, издадени източно от 
двата края, във формата 
на полукръг. В средата на 
тоя полукръг се намира 
величественият портал 
с високи гранитни колони 
отстрани. Пред порта-
ла се намира една доста 
висока рампа, до която 
водят отпред широки гра-
нитни стълби, а отстрани 
– широк автомобилен път. 
Отстрани на стълбата, 
върху края на рампата, 
има две големи гранитни 
вази, из които простират 
своите дълги внушителни 
листове двата столет-
ника като символ на дъл-
голетното първенство, 
което ще има банята, по 
своята красота и величе-
ственост между остана-
лите бани в България. 

През величествения 
портал се влиза в банята 
като в храм. И действи-
телно тя е храм на фи-
зическо здраве, на чис-
топлътност и духовно 

облекчение и ведрина. 
Вестибюлът предста-

влява грамадна зала 11 на 
11 [м], с твърде висок и 
художествено изработен 
свод. В дъното се намира 
касата, вляво от нея е ка-
бинетът на управителя и 
вдясно – лекарският каби-
нет.

Мъжкото отделение е 
отляво, а женското – от-
дясно, и двете са съвсем 
еднакви по големина и 
вътрешно устройство. 
Входовете въвеждат най-
напред в доста голяма 
чакалня, с няколко пейки 
за изчакване реда, в слу-
чай че банята е пълна. От 
самите чакални два входа 
водят за ваните – 10 на 
брой, най-модерно инста-
лирани, и за съблекалните 
на общата баня, построе-
ни на двата етажа по 20 
единични и двойни събле-
кални, но всички са ши-
роки и удобни, снабдени с 
тоалетни и закачалки. В 
двете отделения има и по 
една луксозна салон вана – 
царската баня. 

Самите къпални със 
своето модерно устрой-
ство и приспособление 
отговарят на всички ус-
ловия за удобство и бан-
ско лечение; басейните са 
кръгли 6,30 [м] в диаметър 
и вместимост 35 куб. м 
минерална вода. Водата 
се влива в тях чрез три 
чучура и изтича през три 
големи горни отвора и по 
такъв начин лесно се про-
меня и пречиства. Стени-
те както на басейна, така 
и на цялото помещение 
отвътре са облицовани с 
мрамор. 

О т  л я в а т а  с т р а -
на на басейна се редят 
три мраморни корита, с 
двойни чешми за топла 
и студена вода, на които 
посетителите предвари-
телно се измиват. В дъ-
ното на източната част 
на къпалните се намира 
по едно отделение с още 
четири такива корита и 
двойни чешми, на които 
става предварителното 
измиване с помощта на 
теляци. От туй отделе-
ние една врата води още 
по на изток в паралнята 
– твърде разкошна, със 
стъклени стени и широ-
ки стълбища, по които 
сядат посетителите, за 
да се подлагат на дейст-
вието на парата. Вдясно 
от паралнята е стаята 
с горещ въздух, а вляво 
– отделението за маса-
жиране с удобни легла и 
специалисти масажисти. 
Отдясно до басейна се 
редят четири душа, еди-
ният от които е специ-
ално за нервно слабите. 
Водата иде на струи от-
горе и бие кръстосано 
подложеното на лечение 
човешко тяло.” 

Идеята за спасение на сградата чрез концесия е 
от 2009 г. и е на кмета на столичния район Рангел 
Марков. Той възлага идейния проект, по който ста-
рата баня ще се превърне в най-големия СПА център 
на Балканите, на арх. Румяна Тихолова, президент на 
„Интоарх”. Екипът преначертава предназначението 
на помещенията в сградата, което морално и тех-
нически е по-близо до XIX, отколкото до XX в. От 
миналото ще останат архитектурните елементи, 
които са под закрилата на Националния институт за 
недвижимите паметници на културата.

Понеже банята е значително увредена от време-
то и липсата на поддръжка, възстановяването й ще 
струва скъпо. По предварителни сметки на кмет-
ството нужната инвестиция ще достигне 4 млн. 
евро. 



украшения, защото имат 
своите истории, изразяват 
емоции. И трябва да отра-
зяват душите на обитате-
лите. Казват, че харесваме 
картина, когато усетим 
в нея споделено чувство. 
Всеки открива свой сми-
съл, разчита кодовете по 
различен начин. Идеята е 
да открием своята и да не 
подценяваме енергията на 
тази, която не ни е по вку-
са. Затова е добре да сме 
наясно, преди да поставим 
подобна картина в дома си, 
дали ще понесем нейната 
енергийност. 

Творба без стойност – защо 

пък не

Картината може да има 
и утилитарна функция, под-

чинена на интериора. Не е 
задължително да е с висока 
художествена стойност, но 
трябва да се вписва в ця-
лостния ансамбъл на пред-
мети и цветове. Може да е и 
акцент, и допълващ фактор.

Картини, които хармо-
нират на интериорната 
среда, освен класическите 
произведения са 3D реше-
ния, колажи, текстилни ко-
лажи, тапети, поставени 
в рамка, хроматични, ахро-
матични, дори едноцветни 
платна с ефектна рамка 
или само рамка.

Колкото повече, толкова 

повече

Ако сте любители на из-
куството и имате потреб-
ност от него, едва ли ще се 
спрете да купувате още и 
още картини. Композиране-
то на повече от една обаче 
също е изкуство и никак не 
е лесна работа. Диагонал-
но, централно, огледално, 
асиметрично, симетрично... 
спасението е едно – инту-
ицията ви. Това, което съ-
ветват специалистите, е 
да се избере централното 
платно и останалото да се 
реди около него. Важно е да 
се балансира в пределите 
на допустимото. Целена-
соченото съвместяване 
на несъвместимото, съз-
нателното съединяване 
на различни по характер 
елементи е игра, забавна и 
безцеремонна, но и доста 
опасна и определено не е за 
всеки.
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Елица Илчева

Независимо от размера 
на помещението или стила, 
който сте избрали за ин-
териорен декор, всяка стая 
трябва да има фокусна точ-
ка. А какво по-красиво от 
картината в нея. Наричат 
я „капризната красавица в 
интериора”. И това никак 
не е случайно. Изкуството 
формира вътрешния ни об-
лик и обогатява света ни. 
Но то влияе не само върху 
човека, а и върху обстанов-
ката. От векове насам носи 
послание, придава пикантен 
привкус на атмосферата, 
очарование от артистичен 
и естетически аспект. 

Правилно подбраното 
произведение на изкуство-
то, арттворба или карти-
на вдъхва живот на всяко 
помещение, подсилва усе-
щането, което целим да 
създаде интериорът. Тя е 
класическият подход към 
внасяне на цвят и настро-
ение и последен щрих от 
интериора.

Забиването на пирон 
в стената е финалното 
действие, след което мо-
жем да се отдалечим, да 
приседнем и да наблюдава-
ме цялостното интериорно 
произведение.

Стилът има значение

Трудно е да се дават 
точни формули за избор на 
изкуство. Но все пак има 
определени правила, кои-
то помагат не просто да 
впишем платната в инте-
риора, но и да го направим 
така, че да ни вдъхват по-
ложителни емоции и да си 
тежат на мястото. 

За дом, решен в класи-
чески стил – с мебели от 
дървесина, тапети, камина 
и кристали, дизайнерите 
препоръчват класическата 
живопис. Усещане за разкош 
и приемственост се създа-
ват с библейски сюжети. 
Ярки и авангардни платна 
се връзват с минималис-
тичен интериор. Стени с 
тапети на едри цветове 
не се търпят с картини. 
Големите мебели също се 
сблъскват с изкуството 
и спасението е в свежи и 
смели тонове в близост до 
тях.

Художниците никак не 
обичат рамките, но ис-
тината е, че това е един-

ственият начин, за да 
добие всяко произведение 
завършен вид. Тя трябва да 
отговаря на характера на 
творбата, да хармонира с 
нея, а не със стената. За 
съвременни картини се пре-
поръчват гладки и цветни, 
а за старинни – резбовани и 
бронзирани. 

В стая по мярка

Картината трябва да е 
съобразена и със стаята, в 
която ще се окачи. Но тук 
има изненада – не слагай-
те гола жена в спалнята. 

Освен ако не искате при-
съствието на трети чо-
век. Подходящо дизайнерско 
решение е да я подредите 
като зрително продълже-
ние и на леглото, ако е над 
главата. Тук препоръчител-
ни са спокойни платна със 
среден размер в светли 
тонове и с оптимистичен 
сюжет.

Акварелите и карти-
ните, рисувани с пастелни 
бои, обаче не са подходящи 
за хола, защото убиват 
усещането за тържест-

веност, което трябва да 
властва там. То пък може 
да се постигне с големи 
ярки маслени платна. Ако 
има камина, над нея тряб-
ва задължително да има и 
картина.

За кухнята натюрмор-
тът е най-добрият избор, 
защото там, където се 
храним, не трябва да се на-
товарваме с излишна сим-
волика. Най-лесно сякаш е в 
детската стая – там няма 
по-подходящи картини от 
тези, нарисувани от малчу-
ганите. 

Енергия от платното

Според фъншуй (древ-
ното китайско изкуство 
за подреждане на дома, 
съобразено с правилната 
циркулация на енергиите) 
картините също внасят 
мир и хармония. 

Абсолютно вярно e, че 
те трябва да са не просто 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Смолян
Описание: Обект на настоящата об-

ществена поръчка е „строителство” по 
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наиме-
нование: „Изграждане и подобряване на кана-
лизационна и водопроводна инфраструктура в 
населени места на територията на община 
Смолян”. Изпълнението на обществената по-
ръчка е разделено на 2 (две) обособени пози-

ции (ОП), както следва: - Обособена позиция 
№1 – Изпълнение на строителни и монтажни 
работи на обект: Водоснабдителна мрежа в 
с. Могилица. - Обособена позиция №2 – Из-
пълнение на строителни и монтажни рабо-
ти на обект: Водопровод, битова и дъждовна 
канализация по ул. „П. Р. Славейков4 от о.т. 
2061 - 20 м до о.т. 43+10 м и подходи при о.т. 
2418+19 м и о.т. 2350, в гр. Смолян.

Възложител: Община Карлово
Описание: Извършване на рехабилитация 

на общинска пътна мрежа и текущ ремонт 
на улични пътни настилки в гр. Карлово и по 
населените места в община Карлово, по обо-
собени позиции: Обособена позиция №1: Реха-

билитация на общинска пътна мрежа; Обо-
собена позиция №2: Текущ ремонт на улични 
пътни настилки в гр. Карлово (вкл. кв. „Су-
шица”); Обособена позиция №3: Текущ ремонт 
на уличната мрежа в населените места/без 
общински център.

Възложител: Община Ракитово
Описание: Настоящата поръчка има за 

цел да допринесе за осигуряването на модер-
на и ефективна културна инфраструктура в 
подкрепа на балансираното и устойчивото 
развитие на община Ракитово. Реализиране-
то на обществената поръчка ще допринесе 
за превръщането на читалище „Будилник” - гр. 
Ракитово, и читалище „Св. св. Кирил и Методий 
- с. Дорково, в истински общностни центрове 
с модерна институционална култура. Това не-

съмнено ще спомогне на местното население 
за съхраняването на културната идентичност. 
Развитието на духовната култура е същест-
вено за страните в преход към пазарно сто-
панство и развиващо се гражданско общество, 
приспособяващи се към нов тип обществено 
мислене и начин на живот. Ето защо култура-
та се налага като приоритетен фактор как-
то за утвърждаване на община Ракитово като 
устойчиво развиваща, така и за превръщането 
му и в привлекателно място за живеене.

Възложител: Община град Добрич
Описание: Предмет на поръчката: „Не-

отложни възстановителни работи за трайно 
възстановяване на имоти общинска собстве-
ност, пострадали от наводнението в град До-
брич - ДЯ №6, ЦДГ №23 и ЦДГ №24“. Обособена 
позиция 1 (ОП 1) – „Възстановителни работи 
на Детска ясла №6 „Първи юни“ в град Добрич” 
- Направа на изравнителна циментова шпак-
ловка под гранитогрес, балатум, ламинат, 
теракота; Доставка и направа на балатум, 
гранитогрес, ламинат, теракота и включи-
телно первази; Къртене на подкожушена ма-
зилка и събиране на отпадъците; Направа на 
фина мазилка по стени и боядисване двукрат-
но с латекс; Боядисване с фасаген по фасади; 
Подмяна на гипскартон на конструкция с изо-
лационна вата; Подмяна на водосточни олуци; 
Направа на холкери; възстановяване на про-
паднали настилки; Монтаж на автоматичен 
прекъсвач А3; Подмяна на дървена дограма с 
нова PVC. Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Въз-
становителни работи на Целодневна детска 
градина №24 „Приказен свят“ в град Добрич” 
- Направа на изравнителна циментова шпак-
ловка под гранитогрес, балатум, ламинат, 
теракота; Доставка и направа на балатум, 
гранитогрес, ламинат, теракота и включи-
телно первази; Къртене на подкожушена ма-
зилка и събиране на отпадъците; Направа на 
фина мазилка по стени и боядисване двукрат-

но с латекс; Боядисване с фасаген по фаса-
ди; Подмяна на гипскартон на конструкция с 
изолационна вата; Подмяна на водосточни 
олуци; Направа на холкери; възстановяване на 
пропаднали настилки; Подмяна на ел. ключове, 
контакти; Демонтаж на нарушена покривна 
изолация, направа на изравнителна замазка и 
направа на нова; Подмяна на тротоари пропад-
нали настилки; Направа на холкери; Изработка 
и монтаж на нови метални врати; Ремонт на 
покрив; Подмяна на дървена дограма с нова 
PVC. Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Възста-
новителни работи на Целодневна детска гра-
дина №23 „Звездица“ в град Добрич” - Направа 
на изравнителна циментова шпакловка под 
гранитогрес, балатум, ламинат, теракота; 
Доставка и направа на балатум, гранитогрес, 
ламинат, теракота и включително первази; 
Къртене на подкожушена мазилка и събира-
не на отпадъците; Направа на фина мазилка 
по стени и боядисване двукратно с латекс; 
Боядисване с фасаген по фасади; Подмяна на 
гипскартон на конструкция с изолационна 
вата; Подмяна на водосточни олуци; Напра-
ва на холкери; възстановяване на пропаднали 
настилки; Подмяна на ел. ключове, контакти; 
Демонтаж на нарушена покривна изолация, 
направа на изравнителна замазка и направа 
на нова; Подмяна на метален парапет с висо-
чина 1,00 м; Подмяна на тротоар; Подмяна на 
дървена дограма с нова PVC.

Възложител: Дирекция на Природен парк 
„Витоша”

Описание: Предметът на настоящата об-
ществена поръчка е „Възстановяване и ремонт 
на съществуваща туристическа инфраструк-
тура в Природен парк „Витоша”, по проект 
№DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 
управление на Природен парк Витоша”, финан-
сирани по Оперативна програма „Околна среда 
2007 - 2013”, обособена в следните позиции: 
Обособена позиция №1 – Ремонт и възстано-
вяване на туристическа инфраструктура на 
м. Плажа, с. Бистрица; Обособена позиция №2 
- Ремонт и възстановяване на туристическа 
алея с. Железница и ремонт и възстановяване 

на подход (паркинг) - с. Железница; Обособена 
позиция №3 - Ремонт и възстановяване на къ-
тове за отдих; Обособена позиция №4 – Въз-
становяване и ремонт на туристическа алея 
с. Бистрица – кв. „Бояна”; Обособена позиция 
№5 – Ремонт на детска площадка в м. Белите 
брези; Обособена позиция №6 - Изграждане 
на Размножителен център за редки видове 
– адаптационна волиера; Обособена позиция 
№7 - Извършване на СМР в сградата на „Му-
зей на мечката”. Пълното описание на обхва-
та на строително-монтажните дейности за 
съответната обособена позиция се съдържа 
в Техническите спецификации на одобрената 
документация за участие.

Наименование: „Изграждане и подобряване на канализацион-
на и водопроводна инфраструктура в населени места на терито-
рията на община Смолян”

Наименование: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа и 
текущ ремонт на улични пътни настилки в гр. Карлово и по насе-
лените места в община Карлово, по обособени позиции”

Наименование: „Реконструкция и подобряване на сградния 
фонд на читалище „Будилник”, гр. Ракитово, и на читалище „Св. 
св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово ”

Наименование: „Неотложни възстановителни работи за 
трайно възстановяване на имоти общинска собственост, по-
страдали от наводнението в град Добрич - ДЯ №6, ЦДГ №23 и 
ЦДГ №24“. Обществената поръчка включва три обособени пози-
ции: Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Възстановителни работи на 
Детска ясла №6 „Първи юни“ в град Добрич”; Обособена позиция 2 
(ОП 2) – „Възстановителни работи на Целодневна детска градина 
№24 „Приказен свят“ в град Добрич”; Обособена позиция 3 (ОП 3) 
– „Възстановителни работи на Целодневна детска градина №23 
„Звездица“ в град Добрич”.

Наименование: „Възстановяване и ремонт на съществуваща 
туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект 
№DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 
2007 - 2013”, обособена в следните позиции: Обособена позиция №1 – 
Ремонт и възстановяване на туристическа инфраструктура на м. Пла-
жа, с. Бистрица. Обособена позиция №2 - Ремонт и възстановяване на 
туристическа алея с. Железница и ремонт и възстановяване на подход 
(паркинг) - с. Железница. Обособена позиция №3 - Ремонт и възстано-
вяване на кътове за отдих. Обособена позиция №4 – Възстановяване 
и ремонт на туристическа алея с. Бистрица – кв. „Бояна”. Обособена 
позиция №5 – Ремонт на детска площадка в м. Белите брези. Обособе-
на позиция №6 - Изграждане на Размножителен център за редки видове 
– адаптационна волиера. Обособена позиция №7 - Извършване на СМР 
в сградата на „Музей на мечката”.

Oсн. предмет: 45231110 - Строителни и мон-
тажни работи по полагане на тръби
Прогнозна стойност: 3 154 338.2 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 100
Срок за получаване на документация за 

участие: 26.02.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
№343 на третия етаж на административна-

та сграда на община Смолян, находяща се в 
гр. Смолян на бул. „България” №12
Дата: 27.02.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Васка Караджова - дирек-
тор на дирекция „СИОС“ в община Смолян
Факс: 0301 62426
Адрес: бул. „България” №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: 0301 67692
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 

Oсн. предмет: 45233142 - Работи по ремонт 
на пътища 
Прогнозна стойност: 840 915 лева
Общо количество или обем: Прогнозна стой-
ност за Обособена позиция №1 - 340 916 лв. 
без ДДС; Прогнозна стойност за Обособена 
позиция №2 - 166 666 лв. без ДДС; Прогнозна 
стойност за Обособена позиция №3 - 333 333 
лв. без ДДС. Възложителят не е задължен да 
изразходва цялата сума, посочена като про-
гнозна стойност.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4

Срок за получаване на документация за 

участие: 12.02.2015 г.  Час: 10:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12.02.2015 г.  Час: 10:00
Отваряне на офертите: гр. Карлово, ул. 
„Пет ко Събев" №1, ет. 3, Заседателна зала
Дата: 12.02.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: Йорданка Костадинова
Факс: 0335 54581
Адрес: ул. „Петко Събев" №1
Адрес на възложителя: www.karlovo.bg
Телефон: 0335 54586
E-mail: ykostadinova@karlovo.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 417 833.99 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 13.02.2015 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Офертите ще бъ-
дат отворени, разгледани, оценени и класи-

рани от комисия, която ще започне своята 
работа в 10:00 часа. в сградата на община Ра-
китово, гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров" №57
Дата: 16.02.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: Анна Мацанова - младши екс-
перт „ДОУ и ОП"
Факс: 03542 2253
Адрес: ул. „Иван Клинчаров” №57
Адрес на възложителя: www.grad-rila.bg
Телефон: 03542 2044
E-mail: rakitovo@abv.bg 

Oсн. предмет: 45453100 -Строителни рабо-
ти по възстановяване 
Прогнозна стойност: 333 215 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на документация за 

участие: 13.02.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община град До-
брич, град Добрич, ул. „България” 12, Заседа-
телна зала, II етаж
Дата: 16.02.2015 г.  Час: 14:00

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 424 849.37 лева
Общо количество или обем: В обхвата на 
обществената поръчка са предвидени за 
изпълнение следните СМР: За обособена 
позиция №1 - Ремонт и възстановяване на 
туристическа инфраструктура на м. Плажа, 
с. Бистрица. За Обособена позиция №2 - Ре-
монт и възстановяване на туристическа алея 
с. Железница и ремонт и възстановяване на 
подход (паркинг) - с. Железница. За Обособена 
позиция №3 - 1. Ремонт на кът за отдих м. Бя-
лата вода, 2. Ремонт на кът за отдих Черни 

връх, 3. Ремонт на кът за отдих м. Дендра-
риума, 4. Ремонт на кът за отдих кв. „Драга-
левци” при лифтена станция. За Обособена 
позиция №4 – Възстановяване и ремонт на 
туристическа алея с. Бистрица – кв. „Бояна”. 
За Обособена позиция №5 – Ремонт на детска 
площадка в м. Белите брези. За Обособена 
позиция №6 - Изграждане на Размножителен 
център за редки видове – адаптационна воли-
ера. За Обособена позиция №7 - Извършване 
на СМР в сградата на „Музей на мечката”. 
Пълното описание на обхвата на строител-
но-монтажните дейности за съответната 
обособена позиция се съдържа в Технически-

Още на: 

www.vestnikstroitel.bg

те спецификации на одобрената документа-
ция за участие.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 13.02.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13.02.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: в сградата на ДПП 

„Витоша"
Дата: 16.02.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: Снежана Петрова
Факс: 03592 9895377
Адрес: ул. „Антим I” №17
Адрес на възложителя: http://www.park-
vitosha.org/
Телефон: 03592 9895377
E-mail: dppvitosha@iag.bg

За контакти: инж. Веселин Ганев, Силвия Ен-
чева, Николай Великов
Факс: 058 600166
Адрес: ул. „България" №12
Адрес на възложителя: http://www.dobrich.bg
Телефон: 058 600001
E-mail: dobrich@dobrich.bg
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Инвестицията е за 690 млн. долара

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Stufish Entertainment 
Architects завършиха първия 
в света закрит парк, посве-
тен на киното, в Ухан, Ки-
тай. Оцененият на 690 млн. 
долара „Уанда” представля-
ва многомерно и комплекс-
но сетивно преживяване, 
разпростиращо се върху 
100 хил. кв. м. Сградата 
подслонява шест, свързани 
с киното атракции, вклю-
чително 4D и 5D екрани, 
летящ театър и др.

Построен с идеята 
да допълни напредналата 
технология, представена 
в парка, дизайнът на Stufish 

отразява богатото мест-
но наследство на Ухан. Той 
ще носи и името „Златни-
те камбани”, защото про-
ектът му е вдъхновен от 
Бянджун камбаните в гра-
да – културен артефакт 
от династията Хан, които 
са на повече от 2 хил. го-
дини. Според дизайнерите 
екраните ще създават 
„архитектурна какофония 
– статичен импулс, изразя-
ващ радостен тон”. В парка 
ще има и скулптури на 24 
камбани. Всяка от тях ще 
е покрита с алуминиеви 
панели, изработени по по-
ръчка. Те ще са запълнени 
с ленти с LED лампи, които 
ще осветяват „Уанда кино” 
вечерно време. 

Оформянето на външ-
ните пространства също 
е обмислено внимателно, 
като терасираното засаж-
дане на растения, външ-
ните места за сядане и 
водните елементи са пре-
пратка към земеделските 
практики на провинция Ху-
бей, в която се намира Ухан.

Остъклените прос-
транства на нивото на 
улицата пък осигуряват 
на приземните магазини 
изглед на две нива към езе-
рото Донгу, както и широк 
поглед навън за различните 
трапезарни и търговски 
съоръжения, разположени 
във вътрешността. Един-
ственият вход на здание-
то, който е куха „камбана”, 

започва веднага след голям 
безколонен тип конзолен 
навес.

Вътрешната фасада, 
която обхваща три етажа, 
е направена от анимирани 
LED дискове, настроени 
да създават интерактив-

на дигитална платформа. 
Хореографското театрал-
но осветление увеличава 
ефекта на специалната 
енергия от терасирния 
атриум, вдадените еска-
латори и добре подчерта-
ните публични надписи и 

означения.
Дизайнът на парка се 

синхронизира с визуалните 
ефекти на компании като 
Industrial Light&Magic, съз-
дала част от ефектите на 
сагата „Междузвездни вой-
ни” и на „Игра на тронове”.

Малко над 19 млн. 
лири е сумата, която 
Великобритания ще 
инвестира в проект, 
който предвижда на 
свободния пазар да 
бъдат пуснати коли 
без шофьори. За цел-
та те първо ще бъ-
дат тествани в британския град Бристол. Ако прототи-
пите са успешни, новите автомобили не само ще пестят 
време, но и ще спомагат за намаляване на вредните въгле-
родни емисии. Иновативният проект ще бъде осъществен 
от консорциум от местни компании, градския съвет на 
Бристол и местни университети.

„Безпилотните коли имат огромен потенциал да про-
менят транспортната мрежа във Великобритания – те 
могат да подобрят безопасността, да намалят задръст-
ванията и вредните емисии, особено тези от въглероден 
диоксид. Искаме да сме сигурни, че те ще развият пълния 
си потенциал, и затова преразглеждаме различните зако-
нови ограничения, които биха попречили на това те да се 
появят по пътищата“, каза транспортният министър на 
Великобритания Клеър Пери. В същото време изследване 
сочи, че само един от всеки петима шофьори на възраст 
над 40 години би използвал безпилотна кола. Реализаци-
ята на иновативния проект съвпада и с избирането на 
Бристол за „Европейска зелена столица”.

В южнокитайския град Дунгуан, провинция Гуандун, 
бяха пуснати в производство GPS-и за вграждане в 
детски обувки. Проследяващото устройство може да 
бъде монтирано на всякакъв вид обувки – сандали, боту-
ши и маратонки. Джипиесът позволява на родителите 
да установят чрез своя смартфон придвижването на 
малчуганите.

Благодарение на специален алгоритъм устройство-
то дава възможност да се фиксира местоположението 
на децата не само в районите с достъп до навигацион-
ните спътниците, а същото така в подлези, подземни 
гаражи или в метрото, където отсъстват GPS сиг-
нали. На своите смартфони родителите ще могат да 

обозначават марш-
рута на придвижва-
не на малчуганите. 
В момента, в който 
малките излязат от 
обичайния си път, 
възрастните ще 
бъдат известявани 
за това в реално 
време. 

Американската техно-
логична фирма Intel пред-
стави миниатюрен ком-
пютърен модул с размер 
на копче за дреха по време 
на ежегодното изложение 
CES. С него от компани-
ята зададоха пътя за бъ-
дещото развитие на ком-
пютърните технологии. 
Миниустройството, носе-
що името Curie, засега е 
само прототип, но е снаб-
дено с датчици и може да 
работи дълго време. От 
Intel планират джаджата 
да бъде използвана за мо-
билни умни устройства. 

Заедно с това от компани-
ята твърдят, че в бъдеще 
ще бъде възможно Curie да 
изглежда по-елегантно и 
дори да се носи като ак-
сесоар.

Малкият компютър из-

ползва първата система 
върху чип на компанията за 
този тип устройства. Тя 
носи името Intel Quark SE 
SoC и разполага с новата 
нискоенергийна версия на 
Bluetooth и няколко сензора. 

От американския тех-
нологичен гигант пред-
ставиха още приложение, 
което може да сложи край 
на използването на пароли. 
То се нарича True Key и се 
очаква да излезе на пазара 
до края на 2015 г. Иденти-
фицира потребителите, 
като разпознава чертите 
на лицето им или пръстов 
отпечатък. Първоначално 
ще се инсталира предва-
рително на някои устрой-
ства на HP и Lenovo. Ще 
бъде създадена версия и 
за iOS, Android, Windows и 
Mac.

Американска соларна 
компания е разработи-
ла технология, с която 
може да се произвежда 
супер ефективна енер-
гия от Слънцето – по-
евтина от тази от 
изкопаемите горива. 
Технологията за произ-
водство на слънчеви па-
нели е разработена от 
Rayton Solar и използва 
50 до 100 пъти по-малко 
силиций, отколкото дру-
гите системи. 

О т  к о м п а н и я т а 
твърдят, че процесът, 

за който в момента се издава патент, употребява само 
4 микрона силиций, без да генерира отпадъци. Същевре-
менно неговата ефективност е 24%. Това е с около чет-
върт повече от стандартното за тази индустрия.

От Rayton казват още, че фотоволтаичните модули 
могат да бъдат произвеждани на цена, която е с около 
60% по-малка от средната за индустрията.

Фирмата от Лос Анджелис е инициирала кампания в 
Indiegogo за привличане на обществено финансиране, за 
да си помогне с оформянето на „последните щрихи“ на 
технологията. Така тя ще може да бъде сертифицирана 
и ще започне да се продава за масовия потребител.

Развитието на слънчевите фотоволтаични техноло-
гии като тази са един от основните фактори за значи-
телното нарастване на световното производство на 
енергия от възобновяеми източници, което е достигна-
ло ръст от 8,5% през 2013 г.

Американска фирма „Делси” разработи смарт куфар, 
който се свързва чрез апликация с мобилното ни устрой-
ство и не позволява да бъде изгубен. Той зарежда мобилния 
телефон или таблета. Артикулът носи търговската марка 
Pluggage и за да бъде отворен, разпознава пръстовите от-
печатъци на собственика си. Изделието известява при са-
молетни полети, дали е било натоварено на същия самолет 
с пътника. Умният куфар също отчита с колко килограма 
багаж е бил напълнен, така че да не се налага да бъде пла-
щана такса свръхбагаж. Pluggage сам се осветява, когато 
бъде отворен, за да може по-лесно да бъдат откривани 
нещата, подредени в него. Друга екстра позволява да се 
установи дали куфарът е отварян от друго лице, а не от 
собственика му.
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Кипи усилено строи-
телство в Рио де Жанейро, 
предшестващо домакин-
ството на Летните олим-
пийски игри през 2016 г. 
Най-засилено е в района на 
пристанището. След де-
сетилетия на застой ре-
гионът сега е във фокуса 
на амбициозен проект за 
преустройство, наречен 
„Прекрасното пристани-
ще”, вдъхновен от подоб-
но мащабно обновяване в 
Буенос Айрес и Барселона. 
Властите предвиждат 
инвестиция от прибли-

зително 2,5 млрд. долара 
за обновяване на инфра-
структурата, подобря-
ване на транспортните 
връзки с порта, а също 
и за създаването на два 
нови музея, които да бъ-
дат културните средища 
на района. 

В резултат на обла-
городяването вече са ре-
монтирани 70 км улици, 
преустроени са 700 км 
подземна инфраструк-
тура (канализация, ВиК, 
телекомуникационни ка-
бели), построени са 5 км 
тунели и подлези, които 
да заменят разрушени 
надлези. Целта е приста-
нището да се превърне 

в привлекателно място 
за бизнеса, жителите 
на града и всички негови 
посетители по време на 
Олимпиадата през 2016 г. 
И тъй като първите голе-
ми строителни проекти 
вече са известни, мнозина 
критикуват плана заради 
това, че е насочен главно 
към изграждането на кор-
поративни небостъргачи 
и липсват социални цен-
трове и жилищни компле-
кси, които да са достъпни 
за сравнително бедното 
население в региона. Те се 
опасяват, че този ход за 
привличане на по-плате-
жоспособни хора може да 
ощети по-бедните, които 

вече го населяват. Спо-
ред представителите на 
градските власти усилия-
та им са насочени към по-
стигате на съотношение 
50 на 50 между жилищни-
те и търговските сгради, 
включително 2200 социал-
ни апартамента. 

В момента в района 
на пристанището живеят 
едва 32 хил. души, предим-
но социално слаби, което 
е доста под средната 
гъстота на населеност 

на града. Причината е, че 
години наред кварталът 
е занемарен и изоставен 
без инвестиции и благо-
устройство. Именно тук 
се намира една от най-
старите фавели (гета – 
б.р.) в Рио – Providencia, 
възникнала преди повече 
от 100 години. Властите 
предвиждат подобрения и 
за това гето, но според 
официалните планове за 
целта трябва да бъдат 
съборени над 800 къщи, 

което естествено пре-
дизвиква социално на-
прежение. С помощта на 
обществени защитници 
броят на предвидените 
за премахване обекти е 
намален до 200, а социал-
ните адвокати продължа-
ват да работят за инте-
ресите на бедните, тъй 
като повечето от тях 
никога не биха имали свой 
дом, ако не са се заселили 
в изоставените райони на 
пристанището. 

Възможно ли е през 
2050 г. Париж да е за-
строен с небостърга-
чи,  които осигуряват 
достатъчно зеленина и 
енергия на гъстонасе-
ления град в сърцето на 
Европа? Според белгий-
ския архитект Винсент 
Калебо това не подлежи 
на съмнение. Той пред-
стави свой проект за 8 
различни модела „умни” 
кули, които обединяват 
елементи от природата 
с възобновяеми енергий-
ни източници. Проектът 
„2050 – Париж умен град” 
е разработен съвместно 
с парижкото кметство 
в сътрудничество с ин-
женеринговата фирма 

SETEC Batiment. Целта 
е до 2050 г. чрез него 
да се изпълни мащабен 
план за редуциране със 
75% на емисиите вред-
ни газове в столицата. 
Различните модели не-
бостъргачи произвеж-
дат енергия чрез зелени 
фасади и соларни панели, 
други филтрират смо-
га,  изглеждат незем-
но, но едновременно с 
това за момента са и 
невъзможни за реали-
зиране за сегашните 
строители, коментират 
специализираните архи-
тектурни издания. Про-
ектът „Антисмог кули” 
предвижда създаването 
на конструкции, които 

филтрират замърсения 
въздух и произвеждат 
електричество от вятъ-
ра. Той е част от план, 
който залага близо 20 км 
изоставени жп линии в 
Париж да се превърнат 
в градски парк. „Планин-
ските кули” са друг от 
дизайните на Калебо, 
който трябва да бъде ре-
ализиран на известната 
търговска улица „Риво-
ли”. Планира се изгражда-
нето на био климатични 
върхове, в които са ин-
тегрирани различни въз-
обновяеми енергийни из-
точници. Идеята е през 
деня два огромни фото-
волтаични и термални 
слънчеви щита да произ-
веждат електричество 
и топла вода, а през но-
щта чрез хидроелектри-
ческа станция произве-
дената ненужна енергия 
да се освобождава. Друг 
модел, предложен от Ка-
лебо, са кули, обвити в 
бамбукови биомрежи от 
вертикални градини. Ар-
хитектът има идея и за 
създаването на наподо-
бяващи на пчелните ко-
шери структури, които 
да се прикрепят към вече 
съществуващи здания, с 
което да се увеличи жи-
лищната им площ. 

Турция ще започне из-
граждането на скоростна 
железопътна отсечка до 
България през тази годи-
на. Това обяви турският 
транспортен министър 
Лютви Елван. Новата ли-
ния ще свързва Истанбул с 
граничния пункт Капъкуле, 
като ще преминава през 
Одрин. Очаква се през на-
стоящата година да бъде 
подготвена обществена 
поръчка, която ще включ-
ва строителството на 
скоростната отсечка.

Южната ни съседка 
планира няколко големи ин-
фраструктурни проекта, 
които ще започне скоро. 
Единият от тях е нова-
та модерна жп линия от 
Истанбул до българската 
граница. Другите проекти 
са изграждането на магис-
трала в Северна Мармара 
с обща дължина 115 км, 
която включва и постро-
яването на трети мост 
над Босфора. Той ще бъде 
най-дългото висящо по-
добно съоръжение с вклю-
чен аутобан и жп линия. 
Турският министър Елван 
допълни, че приоритетите 
на страната са строител-
ство на високоскоростни 
жп трасета до съседните 
държави, както и изграж-
дане на летища в Одрин-

ска Тракия, а и в градовете 
Йозгат и Ризе в Мала Азия.

Елван подчерта, че са 
засилени пътните връзки 
с Гърция, както и са мо-
дернизирани напълно жп 
линиите в тази посока. 
Той обяви, че очаква Гър-
ция също да рехабилити-
ра своята жп мрежа към 
границата си с Турция. В 
същото време България 
планира да завърши през 
2015 г. по-голямата част 
от скоростното жп тра-
се от турската и гръцка-
та граница към Пловдив и 
след това към София. До 
края на годината трябва 
да бъде модернизирана 
линията от Димитров-
град до Харманли, която е 
готова 70%, и Харманли – 
Свиленград, която е завър-

шена наполовина. По този 
начин се завършва напъл-
но трасето от Пловдив до 
турската граница. Освен 
това ще се изградени и 
жп отсечката от Пловдив 
до Септември. За новия 
период на финансиране по 
европейските фондове е 
включен и проектът за мо-
дернизация на жп участъ-
ка от Септември до Елин 
Пелин. Така в комбинация с 
обновяването на линията 
от София до Елин Пелин до 
2020 – 2022 г. има големи 
шансове да бъде модерни-
зирано жп трасето от Со-
фия до турската граница. 
От там, ако и турският 
проект бъде завършен, 
може да има бърза връзка 
от българската столица 
до Истанбул.

На южното крайбрежие на Ал-
бания ще се появят 6 луксозни ку-
рортни комплекса и казино. Това 
е една от стъпките за активно 
развитие на туристическия сек-
тор на страната, която предпри-
ема държавата, и е сред основ-
ните цели на правителството за 
2015 г. Комплексите ще включват 
5-звездни хотели, жилищни сгради 

и съпътстваща развлекателна ин-
фраструктура. Според икономисти 
реализирането на проектите ще 
увеличи значително туристическия 
поток – както вътрешен, така и 
чуждестранен.

Строителството на обекти-
те ще спомогне не само за раз-
витието на някои южни райони в 
Албания, но също така ще повиши 

заетостта и качеството на жи-
вот на местното население. От 
пресцентъра на правителството 
съобщиха, че кабинетът е открит 
за идеи от местни и чуждестранни 
инвеститори, които да бъдат реа-
лизирани съвместно с държавата. 
Това засяга не само строителния 
сектор, но и транспорта, селското 
стопанство и здравеопазването.

Правителството ще инвестира 2,5 млрд. 
долара в рехабилитацията
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Финландската литературна сензация „Лечителя” е 
отличена с награда за най-добър скандинавски кримина-
лен роман за 2011 г. и до момента книгата е преведена 
на 23 езика. 

Способността на писателя Анти Туомайнен да из-
ползва всички трикове на криминалната литература и 
инструментите на поезията превръща произведение-
то в наистина уникално четиво. Научна фантастика, 
жестока престъпност, климатични бедствия, поли-
тически убийства и любовна история се преплитат в 
скандинавската тъмнина. 

Глобалната климатична катастрофа наказва Хел-
зинки с неспиращ и безпощаден порой. Наводненията 
унищожават инфраструктурата, а частните охрани-
телни компании изземват функциите на полицията. 
Тапани Лехтинен – поет на ръба на мизерията, и жена 
му Йохана – разследваща журналистка, решават да ос-
танат в столицата, вместо да избягат на север и да 
се предпазят от природните бедствия и бързо разпрос-
траняващите се болести. 

Когато любимата на Тапани изчезва безследно, тво-
рецът се впуска в трескаво търсене, твърдо решен да 
открие своята съпруга. Преди да изчезне, Йохана е била 
само на крачка от това да открие Лечителя – радика-
лен природозащитник, превърнал се в студенокръвен 
сериен убиец, набелязващ за своя жертва всеки, когото 
смята за отговорен за климатичните промени. Тапани 
проследява местоположението на последното теле-
фонно обаждане на жена си, като използва откъслечна 
информация от изтормозения й редактор и ръководи-
теля на вече почти несъщестуващия отдел „Убийства“. 
Следата, по която отчаяният мъж тръгва, води до ми-
налото на Йохана и разкрива мистериозна връзка между 
нея и Лечителя. Дали отговорът е в миналото на жур-
налистката? И на кого може да вярва Тапани, когато 
финландското общество се разпада? 

Аматьорската детективска работа на поета е 
още по-завладяваща на фона на страшните бариери на 
бързо променящия се Хелзинки, чиито жители се фоку-
сират върху собственото си оцеляване. 

„Лечителя“ е вълнуваща история, изпълнена с мно-
го загадки и мистерия. История, която разкрива един 
безмилостен свят – в него всичко се руши, а любовта 
и надеждата са единственото, за което си струва да 
живееш. Хелзинки – град, изправен пред борбата с на-
воднения, зарази и анархия, е почти изцяло потопен от 
проливен дъжд, а финландското общество е в последен 
стадий на разпад. Завладяващият стил на писане на 
Анти Туомайнен описва в детайли силата на климатич-
ната катастрофа, която помита всичко пред себе си.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

„Сопрано Турецкий“ – 
дамската версия на руския 
хор, дирижиран от талант-
ливия маестро Турецкий, 
ще пее за първи път у нас 
на 22 април в София и на 23 
април във Велико Търново. 
В края на миналия октом-
ври препълнената зала 1 
на Националния дворец на 
културата бурно аплодира 
мъжкия състав „Хор Ту-
рецкий“. Дамите ще пред-
ставят шедьоври на све-
товната музика, любими 
руски шансони, украински, 
арменски, грузински песни, 
еврейски шлагери – всички 
те поднесени с красота и 
изящество. 

Момичетата започват 
своя концерт с енергично 
изпълнение на „Турския 
марш“, минават през „Ада-
жио“ и стигат до „Танго на 
разбитите сърца“. След-
ват обичани песни, като 
Bamboleo, A Chi Mi Dice, 
„Делай ча-ча-ча“, Mamma 
Maria, „Рио-рита“, „Один 
раз в год сады цветут“, 
„Течет Волга“, „Посмотри, 

какая красивая“, „Ромашки 
спрятались“ и мн.др.

Диригентът Михаил 
Борисович явно много до-
бре знае какво е необходи-
мо на зрителите за един 
запомнящ се концерт. 
Петнадесет години след 
огромния успех на „Хор Ту-
рецкий” той създава „Со-
прано“, за да даде на пуб-
ликата още една голяма 
доза емоция, но тази път 
по-нежна и много по-фи-

на. Преди пет години той 
подбира не само изключи-
телни професионалистки, 
но и атрактивни девойки 
– всяка с различно излъч-
ване и глас. С творческа 
фантазия те превръщат 
знаменитите произведе-
ния в истински любовни 
обяснения. 

Сценографията и аран-
жиментите, харизматич-
ността и неповторимост-
та на изпълнителките, 

високото равнище на жи-
вия музикален бенд – това 
са само част от причини-
те за изключителния успех 
на дамския състав. Всяка 
от участничките има своя 
собствена артистичност, 
а всички те заедно правят 
шоуто незабравимо.

Билетите за концерта 
могат да бъдат намерени 
в разпространителската 
мрежа на Eventim на цени 
между 40 и 100 лв.

Дамите ще представят най-различни световни хитове

65-ото издание  на 
Международния филмов 
фестивал в Берлин ще 
бъде открито на 5 февруа-
ри със световната преми-
ера на испанско-френско-
българската копродукция 
Nobody Wants the Night – 
най-новия филм на испан-
ската режисьорка Исабел 
Коаксе. Българският коп-
родуцент е компанията 
One More Movie (Димитър 
Гочев, Ариел Илиеф), а из-
пълнителен продуцент е 
Дейвид Варод.

Филмовият разказ пре-
нася зрителите в 1908 г. 
в арктическите ледове 

на Гренландия и следва 
храбри жени и амбициозни 
мъже, които биха жертва-
ли всичко в името на любо-
вта и славата. 

А ктьорски ят екип 
включва изключителни 
имена, като носителката 
на „Оскар” Жулиет Бинош 
(„Английският пациент”, 
„Камий К лодел 1915” ) , 
японската актриса Ринко 
Кикучи („Вавилон”, „Братя-
та Блум”), Гейбриъл Бърн 
(„Обичайните заподозре-
ни”). Лентата е заснета 
в България, Норвегия и Ис-
пания.

„Много съм радостен, че 

Nobody Wants the Night ще 
открие „Берлинале 2015”. 
Изабел Коаксе е създала 
един впечатляващ и инте-
ресен портрет на две жени 
в изключителни обстоятел-
ства”, споделя директорът 
на фестивала Дитер Кос-
лик. „Този ще бъде и първият 
филм, който ще се прожек-
тира със системата Dolby 
Atmos в „Берлинале Палас”, 

добавя той.
Шест филма на Исабел 

Коаксе са представяни 
през годините в различни 
програми на „Берлинале”, 
а „Животът ми без мен” 
(2003) и „Елегия” (2008) са 
участвали в международ-
ния конкурс. През 2009 г. 
испанската режисьорка 
беше член на международ-
ното жури на фестивала.

Nobody Wants the Night e копродукция 
между Испания, Франция и България

„Роклята не е архитектура, а дом: тя не е 
ушита, за да бъде съзерцавана, а за да бъде 
обитавана. Жената, която я носи, трябва 
да се чувства красива в нея и да й е удобно. 
Всичко останало е измишльотина.”

Още на 21-годишна възраст Ив Сен Лоран 
наследява Кристиан Диор и застава начело 
на неговата модна къща. Една от най-ярки-
те черти в творчеството му е, че въвежда в 
женската мода елементи от мъжката. Той е 
и първият, който кани тъмнокожи модели за 
участие в представянето на неговите колек-
ции. Заедно с Пиер Берже – неговия делови и 
интимен партньор, създава неподражаемата 
империя на модата, известна просто с ини-
циалите си YSL.

Филмът на Бертран Бонело заобикаля три-
виалните моменти в биографичните ленти, 

като ни предлага изискан поглед към жела-
нието и творческия импулс. „Истинският Сен 
Лоран” се концентрира върху периода 1967 – 
1976 г., белязал срещата на един от най-ве-
ликите моделиери на всички времена с едно 
свободомислещо десетилетие, които се про-
никват взаимно. Бонело ни предлага отрязък 
от живота на модната икона, в който глав-
ният герой обича, желае, лъже, тържествува 
и повяхва. 

Въздействащата атмосфера майсторски 
улавя духа на времето: от едната страна – 
дрога, секс и танци, а от другата – смутната 
зона на чувствата. Еуфорията и декадансът, 
порнографията и чистотата се преплитат 
в една завладяваща творба за един необик-
новен талант, който се бори със своите де-
мони. 
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Светослав Загорски

Ако сте почитатели 
на хубавото вино, то във 
Франция има едно истин-
ско светилище и това е 
област та Бургундия. Тук 
можете да опитате черве-
ния еликсир в пивници, кои-
то сякаш са излезли от кни-
гите на Александър Дюма. 

Централно място в 

провинцията заема Оксер 
– един от най-старите 
градове във Франция. Гео-
графски погледнато, той е 
разположен на идеалното 
място – по средата меж-
ду Париж и Лион. Разделен 
е от коритото на р. Йон. 
И е столица на едноимен-
ния департамент. Тук се 
правят предимно червени 
вина, сред които най-из-
вестните марки са „Божо-
ле” и „Шабли”. Разбира се, и 
бялото „Шардоне”, което е 
не по-малко популярно.

Когато се движите с 
кола покрай града, се оказ-
ва, че всяка крайпътна та-
бела, на която пише „Пеще-
ра” на френски, всъщност 
насочва към по-малка или 
по-голяма винарна. Всяка 
година през есента в Ок-
сер се събират и десетки 
художници и скулптори, чи-
ето въображение се разви-
хря върху скалите. По тези 
места в миналото се доби-
вал много камък. Грамадни 
блокове от района на Оксер 
били карани дори за стро-
ителството на Лувъра. В 
хълмовете пък се оформяли 
подземни зали – прекрасно 
място за отлежаване на 
вино. 

В Оксер e 

най-голямата такава изба 

– „Байе”.

Тя е едновременно мяс-
то за производство на 
божествения еликсир и 
туристическа атракция. 
За всеки случай гостите 
влизат от отделен вход, 
но това не пречи да видят 
как се е произвеждало ви-

ното още през XII в., 
когато се смята, че 
местният граф за-
почнал да го прави. 
Помещенията са над 10 и 
всяко е специализирано – в 
едното се приема грозде-
то, което се изсипва през 
специален отвор отгоре, в 
друго при нужните условия 
и температура се съхраня-
ва сокът, в трето се бути-
лира напитката, отлежава 
и т.н. Скъпите вина, които 
се правят тук, продължа-
ват да бъдат оставяни за 
отлежаване до 100 години. 

Оксер обаче не е само 
божествен елексир. Това 
е град с богата история. 
Тук са намерени старинни 
крипти с фрески от IX в., 
както и саркофази от VI в. 
Оксер е известен най-вече 
с факта, че тук е получил 
образованието си ирланд-
ски младеж на име Патрик, 
който след време е канони-
зиран като свети Патрик 
– покровителя на Ирландия.

Първото селище, което 
се намирало на мястото 
на днешния град, е осно-
вано още от галите. След 
завоюването на Галия рим-
ляните разширили граници-
те на населеното място и 
го нарекли Аутесиодурум. 
Това бил голям римски град, 
който имал амфитеатър, 
няколко храма и големи 
сгради, но до наши дни не 
са се запазили.

През 258 г. папата из-
пратил римлянина Пелерин, 
чиято цел била да покръс-
ти местните жители, и 
той успял. Не след дълго 
в Оксер била издигната 
първата църква и в града 

се основава епархия. Пър-
вият епископ тук е свети 
Аматор. През IV в. започва 
изграждането на укрепле-
ния за отблъскване на вра-
жески набези. Те обаче не 
защитили града от разру-
шенията на хуните в сре-
дата на V в. Този период от 
историята на селището е 
свързан с името на свети 
Германий, чиято слава на-
раствала и след смъртта 
му. Върху гроба му е издиг-
ната базилика, а след това 
– и едно от най-големите 
френски абатства. През XI 
в. градът е напълно унищо-
жен от пожар и след това 
наново издигнат. Оксер 
страда сериозно и по вре-
мето на Стогодишната 
война. 

В края на XIV в. френ-

ският крал Карл V получава 
града срещу 30 хил. златни 
франка. Именно от този 
период са и най-големите 
исторически забележител-
ности. Пред всички красо-
ти тук е 

катедралата  

„Сент Етиен”.

Нейният строеж за-
почва още през VI – VII в. 
Окончателно е завършена 
през 1540 г. Катедралата 
е известна с огромните си 
стъклени прозорци, които 
я правят една от уникал-
ните във Франция. Съкро-
вищницата й е изпълнена 
с прекрасни произведения 
на изкуството, сред които 
преносими олтари. Сред 
фреските във вътрешна-
та част на катедралата 
има изображение на Исус 
Христос и ангелите, всич-
ки качени върху бели коне. 
Подобен църковен сюжет 
е абсолютно непознат в 
западноевропейското цър-
ковно изкуство, както и 
изобщо в художествените 
тенденции от XIII в., когато 
е рисуван. Витражите на 
катедралата са истинско 
произведение на изкуство-
то.

Освен „Сент Етиен” в 
града има още две кате-
драли, като по-прочута е 
„Сент Жен”, която е и дос-
та по-стара. Строежът й 
започва през 1215 г. и за-
вършва след 18 г. Горе-долу 
по това време е строена и 

по-малката – „Сен Пиер”. 
Както вече споменахме, 

абатството на свети 

Германий 

също е сред забеле-
жителните постройки в 
Оксер. В него се разпола-
га Музеят на историята 
и изкуството. Туристите 
могат да видят останките 
от криптата от времето 
на династията на Каро-
лингите, но не е позволено 
да се снимат фреските. В 
музея има много интересни 
експонати, като сред тях 
са праисторически камен-
ни оръдия, произведения на 
художници и скулптори от 
различни епохи. Когато е 
построено, абатството 
привличало поклонници на 
християнството от всички 
краища на Европа.

Часовниковата кула 
на града, създадена през 
XVII в., пък е интересна с 
това, че стрелката, коя-
то е украсена със слънце, 
показва времето, а тази с 
лунен диск – деня, като пра-
ви пълна обиколка на цифер-
блата за двадесет и девет 
денонощия и половина.

И докато катедралите 
са обичайни за френските 

Изглед към Оксер от р. Йон

Катедралата „Сен Пиер“

Красивият часовник 

Типично шато в 

околностите на града

селища, в Оксер има едно 
нещо, което го различава 
от останалите – Футбол-
ната академия, която носи 
името на града и на еднои-
менния клуб. В нея се обуча-
ват около 600 деца и младе-
жи от цял свят и разполага 
с 8 изкуствени терена от 
най-висока класа. Академи-
ята се оглавява от човека, 
успял да прочуе Оксер в цял 
свят. Това е прехвърлилият 
70-те Ги Ру, който работи в 
клуба от 54 г. – първо като 
играч, след това като тре-
ньор. И неслучайно на ста-
дион „Абе Дешан” има две 
огромни снимки. Едната е 
на папата, а другата – на 
Ги Ру. Под втората пише: 
„Това е нашият папа!” 

Паркът също е уникален 

– в него можеш да се 
разхождаш, да почиваш и да 
спортуваш активно. Нес-
лучайно в реката е пълно с 
хора в лодки, които предпо-
читат да гребат, вместо 
да тренират във фитнеса. 
В съседство с парка е един 
от най-големите къмпинги 
в Европа. Той е постоянно 
пълен, предимно с чужди 
туристи. 

И както казахме в нача-
лото, истинският турист 
не трябва да се задоволя-
ва само с центъра на гра-
да. На излизане от Оксер 
туристът се натъква на 
нещо, за което със сигур-
ност е чувал и чел, но не е 
виждал – френски затвор. 
Ограден отвсякъде с огро-
мни кули, той е строен през 
ХVI в. и на външен вид не е 
кой знае колко променен. 

На двадесетина кило-
метра от Оксер е и мест-
ният замък. Той изглежда 
точно така, както по вре-
мето когато местният 
граф си харесал мястото 
за дом. Днес тук има рес-
торант, кафе-бар и други 
забавления за посетите-
лите, но това е някак не-
натрапчиво и не дразни. 
Приятна изненада е стък-
леният под, през който се 
виждат животните, които 
се отглеждат в замъка – 
кучета, коне, овце. Ако ос-

танете да нощувате, мо-
жете да се насладите и на 
уникално театрално пред-
ставление на открито, 
което трае поне 3 часа. Те 
обаче минават неусетно, 
когато около вас се раз-
играват истински ловни 
сцени с кучета, облечени 
като велможи артисти 
пристигат с лодки по река-
та или се развихрят битки 
с поне 50 коня и ездачи в 
ризници или други доспехи, 
зависи коя част от исто-
рията пресъздават. 

Масиви с грозде 

сорт „Шабли“
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BCC delegation discusses with HDB vocational training, 
legislation in the sector and public procurement 

The frequent meetings are a 
clear sign of understanding, fruitful 
cooperation and a vision for future 
joint activities. With these intro-
ductory words began the meeting 
between the Bulgarian Construc-
tion Chamber and the German 
Construction Industry Federation 
(HDB), which was held in Munich. 
The Bulgarian delegation was led 
by Eng. Svetoslav Glosov; it was 
attended also by Eng. Ivan Boykov 
– BCC Executive Director, Eng. 
Nikolay Nikolov – Chairman of BCC 
Regional Office Burgas and Eng. 
Gianni Antova – chief expert “In-
ternational Activity”. The Chamber 
representatives were in Germany at 
the invitation of the HDB Director 
General Michael Knipper. 

During the meeting was made a 
short retrospection of the joint ac-
tivity of the organizations and were 
exchanged views on the develop-
ment of the construction industry 
in both countries. The representa-
tives of the sector chambers of 

hosts and guests paid attention to 
the significance of vocational train-
ing as an important part of the pro-
gress in the sector. BCC Chairman 
shared with his German colleagues 
the activities and initiatives of the 
Bulgarian Chamber in this regard. 
“BCC can boast concrete achieve-
ments, namely agreed restoration of 
the training center in Pleven created 
years ago by the Bulgarian-German 
Chamber of Commerce but not 
maintained for a long time and in an 
unusable state. BCC will reconstruct 
it,” said Eng. Glosov and added that 
the next training center will be the 
one in Stara Zagora with which the 
needs for the Bulgarian construc-
tion market will be achieved. 

Representatives of both organi-
zations commented the progress on 
recently signed projects on which 
the German side will provide voca-
tional and language training for our 
young people who will then have 
internships at construction compa-
nies in the Federal Republic. The 

funding is provided by the Fund to 
the construction industry in Germa-
ny, in which each company annually 
adds a fee referred to vocational 
training. 

According to certain criteria, the 
organization approves institutions 
and companies entitled to provide 
training in the sector and transfers 
funds to them. 

The projects in which the 
Chamber of Builders in Bulgaria 
will cooperate with German col-
leagues are prepared at the initia-
tive of the Institute for Professional 
Training to the Construction Cham-
ber of Hessen-Thuringia, whose 
director Ralph Hannemann also 
attended the meeting. As a start is 
provided training in one specialty, 
considered is further extension of 
the range. BCC Executive Director 
Eng. Ivan Boykov shared the con-
crete progress the Bulgarian side 
has achieved in projects in recent 
months. The German colleagues re-
ceived with particular pleasure the 

Eng. Lazar Lazarov, Chairman of 
Road Infrastructure Agency:

Petar Dikov, Chief Architect of Sofia Municipality: 

We work together with 
BCC to change the laws 

The program for renovation will give 
Eng. Lazarov, you had a meeting 

with the management of the Bulgar-
ian Construction Chamber (BCC). 
One of the topics in the discus-
sions was the need for legislative 
changes. 

Yes, that’s right. The main dia-
logue was conducted about the 
necessary legislative changes in 
the sector. There are several key 
aspects. The first one of them is 
purely contractual relationships be-
tween participants in the construc-
tion process – contracting authority, 
general contractor, subcontractors, 
suppliers of materials and landlords. 
At present the Public Procurement 
Act does not regulate adequately 
enough the status of subcontrac-
tors. The law requires that they be 
declared at the outset when it is not 
yet clear whether they have the ap-
propriate expertise to do the nec-
essary work. That is why in most 
cases the main contractors prefer 
to participate in the tenders individ-
ually and then hire subcontractors. 
However, companies at this stage 
cannot be declared as subcontrac-
tors and that is why they are referred 
as “suppliers” or “landlords of tech-
nique.” In this way are not paid ade-
quately their performed construction 
works, they cannot use references 
or their experience is not taken into 
account. Just to avoid loopholes in 

legislation and that circumvention 
of the regulatory framework and all 
small companies to be in the day-
light and to be able to gain experi-
ence and references, I am glad that 
BCC initiated legislative changes in 
this direction. 

The Chamber insists to define 
clearly the legal status of the sub-
contractor. From RIA we support 
them because this is the right way 
to break the vicious circle and I am 
sure that actually this will help com-
panies to develop. Small and medi-
um-sized companies will be able to 
participate individually in public pro-
curement. The paradox is that they 
have participated in the construc-
tion of a site but the fact is nowhere 
stated. This is one of the directions 
in which we have to make changes 
in the legal framework and together 
with the Chamber we make efforts 
to amend the legislation. 

Arch. Dikov, 2015 began with the 
topic for energy renovation of multi-
family residential buildings. The 
government has allocated BGN 1 
billion for this purpose. What is the 
willingness of Sofia Municipality to 
support the realization process?

First I would say finally, because 
the renovation of prefabricated 
buildings is a process that had to 
start long ago. Without exaggerat-
ing, I am really pleased that the gov-
ernment launched a program and 
will take the overall funding of the 
first sites. BGN 1 billion is provided. 
I have repeatedly determined the 
prefab buildings as homes under 
duress. None of the owners then 
had the right to make any claims 
about the way in which the block 
would be built. The decision was 
taken by the state and so were the 
projects and their implementation. 
I think these buildings from energy 
point of view act as radiators to heat 
the environment. So, the state was 
obliged in practice to take what it 
had provided its citizens 25-30 

years ago and make sure that these 
homes be brought to a normal to 
the modern world energy efficiency. 

Otherwise, the readiness of 
Sofia Municipality is very good, 
because we have been working on 
the issue for more than four years. 
At the expense of the Sofia budget 
we made standard projects for all 
types of sections that include – ar-
chitectural, structural, electrical and 
plumbing. Now we have the basic 
preparation for the very quick and 
quality drafts for the concrete resi-

dential blocks. We have launched 
the procedure of making the tech-
nical passports. Currently we are 
making the tender documentation 
for awarding projects for the con-
crete sections after completing 
the passports and energy audits. 
The procedure will be a frame-
work agreement with n-number of 
companies that must demonstrate 
willingness – protected by special-
ists and with the prices and terms 
to prepare the projects. They will 
be provided with all information. 
We make a framework agreement 
procedure because we realize that 
there will be a lot of willing and one 
company will not be able to cope 
with all sites. So we want to get a 
list of several companies. It is de-
sirable to have more to be able to 
have the opportunity to complete 
the program within the terms set by 
the government. The schedule is 
much shortened. 

Most needed, however, to start 
real work on the program, are the 
applications of the owners. 

news that the Bulgarian side has 
prepared the necessary conditions 
and are logistically ready within a 
month to start the first stage of the 
project MobiPro EU, namely the lan-
guage skills for our young people. In 
addition Eng. Boykov said that apart 
from Sofia there will be another city 
in which will be conducted language 
training and it will be Blagoevgrad. 

German colleagues have gained 
solid experience in the field of 
professional qualifications of for-
eign young people. Based on the 
knowledge of working with young 
people from other European coun-
tries in the field of construction the 
Hessen-Thuringia Chamber has not 
only developed but also optimized 
training programs. That is why the 
Bulgarian delegation inquired the 
German hosts to provide them so 
that if necessary and after passing 
the required procedures to be used. 

In terms of legislation in sector 
“Construction” BCC representatives 

said that there are bills, on the one 
hand, and will among sector institu-
tions to continue in the direction of 
expected and necessary reforms, 
on the other hand. The German 
colleagues said for them one of 
the major topics is related to public 
procurement and they showed inter-
est in the trends related to criteria. 
BCC representatives explained that 
due to the Chamber the criterion 
“economically most advantageous 
offer” has established itself but the 
requirements in the procedures are 
still quite often subjective. That is 
why currently BCC prepares stand-
ard procedures and contracts in 
construction, which should be ready 
by June this year. The program for 
energy renovation of multi-family 
residential buildings in Bulgaria with 
funding from the national budget 
was also discussed. In the method-
ology for its application BCC has set 
requirements taken from the Ger-
man normative documents. 

BCC and BiW BAU are supporting 
professional mobility within Europe

2015 marked the beginning of the MobiPro pro-
ject, coordinated by the German educational provid-
er in the field of construction in the regions Hessen 
and Thüringen – BiW BAU. The consortium consists 
of another three German organizations dealing with 
education, integration and diploma certification; and 
from Bulgarian side partners are BCC and the Bul-
garian Employment Agency (AZ).

In Bulgarian context, the goal of MobiPro is to 
train 30 young people, aged 21 to 27, in the profes-

sions road building and concrete/reinforced con-
crete building.

There are three main stages of the project: 1. 
German language courses in Bulgaria for 5 months; 
2. One year practice and theory in BiW BAU’s train-
ing center in Erfurt; and 3. Two years of empirical 
studies in specialized training companies and vo-
cational schools. At the end of MobiPro, the par-
ticipants will receive a certificate for specialized 
vocational training.
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Футбол

Баскетбол Снукър
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Българинът спечели срещу Лукаш Лацко в 
мач от втория кръг на надпреварата

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Първата ни ракета 
при мъжете Григор Дими-
тров загуби сет, но побе-
ди словака Лукаш Лацко 
във втория кръг на От-
критото първенство на 
Австралия. Най-добрият 
български тенисист над-
деля над 99-ия в светов-
ната ранглиста с 6:3, 6:7 
(10), 6:3, 6:3 и по този на-
чин защити 90 от 360-те 
точки от миналогодишно-
то си участие.

Родният ас стигна до 
пробив още в първия гейм, 
след като се възползва от 
грешка на противника. Ди-
митров, подкрепян от свои 
фенове в Австралия, бе ка-
тегоричен в първия сет и 
го спечели след 36 минути 
игра.

Малки колебания в иг-
рата на Гришо се видяха 
във втората част, кога-
то двамата тенисисти 
си размениха по пробив в 
началото. Впоследствие 
се стигна до тайбрек, в 
който словакът поведе с 
5:3. Българинът от своя 
страна отговори с 3 по-

редни точки и взе пред-
нина. Последва размяна на 
водачеството до 11:10 в 
полза на Лацко. След това 
Гришо допусна двойна 
грешка и загуби тази ос-
порвана част с 10:12.

Третият и четвърти-
ят сет минаха под трак-
товката на родния ас, кой-
то уверено спечели мача, 
давайки на съперника си 
само по 3 гейма във всеки 
един от тях. Словакът взе 
и медицински тайм аут в 
последния сет заради бол-
ки в дясното бедро, но се 
върна на корта, за да за-
върши двубоя.

Следващият съперник 
на българина в Мелбърн ще 

бъде Маркос Багдатис. Ки-
пърецът се наложи с 6:1, 

6:4, 4:6, 6:0 срещу белги-
еца Давид Гофен.

Отборите на „Челси“ 
и „Ливърпул“ направиха 
равенство от 1:1 в пър-
ва полуфинална среща от 
турнира за Купата на ли-

гата в Англия, играна на 
„Анфийлд”.

Още в 17-ата мин. Еден 
Азар нахлу в наказател-
ното поле на „Ливърпул“ 

и след съприкосновение 
с Джам се строполи на 
тревата. Съдията отсъ-
ди дузпа, която белгиецът 
реализира за 0:1.

В 59-ата мин Стърлинг 
направи чудесен самосто-
ятелен пробив през цен-
търа и след като премина 
няколко противникови за-
щитници, с прецизен удар 
отбеляза за 1:1.

До края на срещата 
футболистите на Жозе 
Моуриньо прдпочетоха 
да съхранят резултата и 
интригата се запази за 
реванша на „Стамфорд 
Бридж”.

Красивата американка 
Линдзи Вон спечели супер 
гигантския слалом в итали-
анския зимен център Корти-
на д’Ампецо, с което подо-
бри и рекорда за най-много 
победи в Световната купа 
по ски алпийски дисциплини. 
Това беше 63-и връх в кари-
ерата на Вон, с което тя 
счупи рекорда на австрий-
ката Анемари Мозер-Прьол, 
постигнат през 70-те годи-
ни на миналия век.

Американката спечели 
състезанието, след като 
записа време от 1:27:03 мин. 
Втора остана олимпийска-
та шампионка Ана Фенингер 

от Австрия с изоставане от 
85 стотни. Третата пози-
ция бе за Тина Вайратер от  
Лихтенщайн. Това беше 
четвърта победа за Вон 
през сезона.

В генералното класи-

ране все още лидер е Тина 
Мазе с актив от 932 т., 
следвана от Ана Фенингер 
с 641 т. и Микаела Шифрин 
с 605 т. Линдзи Вон заема 
четвърто място в с актив 
от 538 т.

почивката изоставаха с 12 
точки. Темпото спадна дос-
та, а „Солнок” безпроблем-
но поддържаше комфортна 
преднина. През последната 
част гостите се откъснаха 
с 20 точки напред и до края 
оставаше мачът просто да 
се доиграе.

За „Левски“ най-резул-

татен бе Алекс Симеонов, 
вкарвайки 16 точки. С 14 се 
отчете Павел Иванов, а 12 
добави Димитър Ангелов. За 
тима не игра Стоян Гюров-
ски, който получи контузия 
в мача от НБЛ срещу „Рил-
ски спортист“. За „Солнок“ 
Марко Бъркич регистрира 
20 точки.

Световният шампион 
в професионалния бокс 
Владимир Кличко анонси-
ра първия си мач в САЩ 
за последните 7 години.

38-годишният укра-
инец ще се бие срещу 
непобеждавания амери-
кански боксьор Брайънт 
Дженингс. Мачът ще се 
състои на 25 април в Ню 

Йорк, а арена на събитие-
то ще е „Медисън Скуеър 
Гардън“. Кличко ще за-
ложи своите титли във 
версиите IBF, IBO, WBO 
и WBA.

Това ще е първият 
бой на украинеца след 15 
ноември, когато нокаути-
ра най-добрия български 
боксьор Кубрат Пулев. За 

предстоящото събитие 
Кличко заяви: „Ще бъде 
тежко изпитание, но съм 
изключително щастлив, 
че отново ще се бокси-
рам в Ню Йорк.“

В професионалната си 
кариера Брайънт Дженин-
гс е имал 19 мача. Той е 
спечелил всички тях, 10 
от които с нокаут.

Мастърс турнирът по 
снукър в Лондон има своя 
нов шампион. Световният 
номер 11 Шон Мърфи спе-
чели първата си титла от 
най-престижната надпре-
вара извън ранкинг систе-
мата, след като в изклю-
чително неравностоен и 
бърз финал надигра с 10:2 
фрейма лидера в ранглис-
тата Нийл Робъртсън.

Така 32-годишният ан-
гличанин взе реванш срещу 
австралийския си опонент 
за загубения преди три 
години финал с 6:10 части 
на същата надпревара в 
„Александра Палас”.

Нещо повече – триум-
фът на Мърфи го прави 
едва десетия състезател 
в историята на снукъра, 
който има „Тройна корона” 
в кариерата си – трофеи 

от световното първен-
ство, от UK Championship 
и от „Мастърса”. С купи 
от тези три най-значими 
издания в спорта могат 
да се похвалят само Стив 
Дейвис, Тери Грифитс, 
Алекс Хигинс,  Стивън 
Хендри, Джон Хигинс, Марк 
Уилямс, Рони О’Съливан, 
Марк Селби и самият Ро-
бъртсън.

Въпреки че преди около 
12 месеца англичанинът 
сподели, че през главата 
му е минавала мисълта да 
се откаже от спорта за-
ради слаби резултати, то 
очевидно е направил прави-
лен избор, оставайки, тъй 
като последните месеци 
са едни от най-успешните 
му. Той спечели три надпре-
вари от Европейския тур, 
включително тази в София, 

както и World Open. Освен 
това Мърфи стана първи-
ят играч, който в рамките 
на една календарна година 
реализира три максимални 
брейка от 147 точки.

„Все още не съм осъз-
нал какво точно се е слу-
чило. Ще са ми нужни дни, 
седмици, а може би и месе-
ци, за да приема какво съм 
постигнал”, бяха първите 
думи на Магьосника. „Ме-
диите създадоха всичко 
това около „Тройната коро-
на” и то несъмнено оказва 
влияние върху нас, състе-
зателите, които имахме 
две от трите титли. 
Имах световната титла 
и исках още. След това 
спечелих Шампионата на 
Обединеното кралство 
и чаках цели 7 години, за 
да грабна и третата – 
от „Мастърса”. От дълго 
време мечтаех за това. 
Положих много усилия и 
сега хвърча във въздуха”, 
призна развълнуваният 
32-годишен англичанин.

Баскетболният „Левски“ 
записа 16-а загуба в Адри-
атическата лига. Българ-
ските шампиони, подкрепя-
ни от близо 1000 фенове в 
зала „Универсиада”, отстъ-
пиха на унгарския „Солнок“ 
с 61:82.

Възпитаниците на Кон-
стантин Папазов, които са в 
тежко финансово положение, 
остават на последно място 
в класирането със само един 
успех от 17 мача от начало-
то на сезона.

Гостите бяха по-добри 
от началото на срещата и 
през първата част натру-
паха преднина от 8 точки. 
През цялото първо полувреме 
„сините” се бориха, като на 

Това ще е първи мач 

на украинеца в САЩ от 7 години насам

Англичанинът записа 

името си сред най-

големите в историята, 

като направи „Тройна 

корона“
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ ОБЩИНИИНТЕРВЮ 
СЛИВНИЦА – град 
светиня, град с 
бъдеще

Деница Николова, 
зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството

Вроцлав – 
историческото 
бижу на Полша

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ в 
категория „Печатни 

медии“

Годишната награда на ББАПБ 
„Медия на годината“ за 2014 г. 

за принос в областта на 
пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика 

и за точно и обективно 
отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. на 
Националната асоциация 

на медиаторите и 
Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията
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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,  
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Невена Картулева

Освен диамантите 
перлите също са сред най-
добрите приятели на мо-
мичетата. Отминаването 
на коледните и новогодиш-
ните празници съвсем не 
е повод да спрем с пода-
ръците. А и за хубавите 
жестове по принцип не е 
нужен повод, нали? 

Вълнуващо е да знаеш, 
че носиш малка песъчинка, 
обвита в седеф от най-до-
брия бижутер в природата 
– морската мида. Белите 
перли са популярни укра-
шения, но те се „произ-
веждат“ от водните оби-
татели и в други цветове, 
като розово, зелено, синьо, 
сиво и черно. Последните 
се срещат в Южния Паси-
фик. 

Тези бижута са били 
знак за социален ста-
тус, сила, богатство и 
дори мъдрост още от 
древността. Великолеп-
ната Клеопатра се киче-
ла с тях с удоволствие. 
Перлите били любими на 
английската кралица Ан 
Болейн, която имала ко-
лие от тях със златната 
буква B, както и на кра-
лица Елизабет Първа и 
на Елизабет Втора. Още 
една известна дама със 
същото име - Елизабет 
Тейлър, в своята богата 
колекция от изискани и 
оригинални скъпоценни 
украшения включва и мно-
го перли. Великата модна 
икона Коко Шанел пък ги 
превръща в своя запазена 
марка. Сред дамите от 
първа лига, почитателки 
на блестящите седефе-
ни топчета, се нареж-
дат още Жаклин Онасис 
и Одри Хепбърн. В случай 
че ви е нужно още малко 
вдъхновение за подаръци 
без повод – ето някои от 

най-скъпите седефени би-
жута в света:

Перлата на „Лао Тзу”

Въпреки непривлека-
телната форма и липсата 
на блясък тя се оценява на 
3,5 млн. долара. Наричат 
я още „Перлата на Аллах“. 
Открита е във водите на 
Филипините през 30-те 

години на миналия век. 
Това, с което впечатлява, 
е диаметърът от 24 см и 
теглото от 7 кг. 

Baroda 

Ето това 
е истинска 
находка – ос-
вен морска  и 
историческа. 

Бижуто е изработено от 
68 перли, които са били 
част от огърлица на ма-
хараджата на Индия. Голе-
мината им е между 10 и 16 
мм. Последната цена, на 
която беше продадена, е 
7,1 млн. долара, а за съби-
рането на перлите на ма-
хараджата в огърлицата 
Baroda са се погрижили 

от Cartier. 

Огърлица Double Strand

Изработена е от общо 
120 перли, и то големи. Ди-
аметърът им варира от 
6,5 до 12,25 мм. Последна-

та цена, на която бижуто 
беше продадено на търг 
на Christie’s, е 3,7 млн. до-
лара. Ако за някого оста-
ват съмнения чие е това 
произведение на изкуство-
то – марката е Cartier.

„Ла Перегрина” 

Още едно бижу с исто-
рия. Огърлицата е красяла 
шията на забележител-
ната Елизабет Тейлър. Тя 
получава „Ла Перегрина” 
като подарък от съпруга 
си – актьора Ричард Бър-
тън. Любопитното е, че 
през 1969 г. той купува 
бижуто за 37 хил. долара, 
но при последната му про-
дажба на търг на Christie’s 
то достига колосалната 
сума от  11,8 млн. долара.

Beauty of Ocean 

Гигантското бижу въ-
плъщава стремежа на чо-
века да надмине природа-
та. Изработено е в Китай 
и за завършването му са 
били необходими три го-
дини. Перлата е предста-
вена през 2010 г., като се 
оценява на 139 млн. долара. 
Зеленият й цвят напомня 
за дълбините на океана, но 
теглото от 6 тона говори, 
че не морските обитате-
ли, а хората имат заслуга-
та за нейната поява. 

Перлата на „Лао Тзу”

Beauty of Ocean

Double Strand

„Ла Перегрина“

Baroda 



63СТРОИТЕЛРЕЛАКСпетък, 23 януари 2015

СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Откритият Космос.
На орбитална станция 
стои привързан 
космонавт и тропа бясно 
по капака:

– Отваряй, отваряй.  
И престани да питаш 
постоянно „Кой е?“

Типовете 
от „Ла Лига” 

пръснаха 
400 млн. евро за 

трансфери
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД е сред водещите 
строителни компании с богат опит и утвърдено 
име на пазара. Фирмата е член на Камарата на 
строителите в България и притежава лиценз за 
строителство на всички категории строежи.

През 2015 г. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД отбе-
лязва своята 25-годишнина.

Фирмата стартира дейността си в град Шумен 
през далечната 1990 г. През изминалите 25 годи-
ни ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН изгради много обекти от 
различен тип – обществени, жилищни, търговски, 
инфраструктурни, спортни и промишлени. Сред по-
мащабните от тях са аквапарковете в курортите 
Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена; хотелите 
АКВА в градовете Варна и Бургас, които са постро-
ени, обзаведени и оборудвани изцяло от фирмата. 
Гордост на ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е ваканционният 
екокомплекс от затворен тип Topola Skies, разпо-
ложен в едно от най-красивите кътчета на Север-
ното Българско черноморие. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН 
реконструира басейните към плувен комплекс „При-
морски” и построи закрития обществен басейн 
„Делфини” във Варна, изгради ново модерно депо за 
твърди отпадъци в Шумен. Дело на фирмата е и 
съв ременният търговско-административен цен-
тър AQUA CENTER, в който се помещават и офиси-
те на фирмите АКВАТЕК и ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН.

Днес ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е предпочитан от 
инвеститорите партньор заради възможността да 
изпълни до ключ сгради и проекти с различно пред-
назначение и параметри. Капацитетът на фирмата 
позволява изграждането на големи туристически и 
обществени обекти, търговски центрове, мулти-
функционални спортни комплекси, значими инфра-
структурни проекти и др. 

Високото ниво на професионализъм, организи-
раност и контрол определя основното предимство 
на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД – качествено стро-
ителство в кратки срокове.
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


