МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Народното събрание прие на второ четене Закона за обществените поръчки
На 24 юни 2010 г. Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и
допълнение на Закона за обществените поръчки. Със закона се въвеждат изискванията на
Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Главната цел на
директивата е постигане на бързина и ефективност при обжалване на процедурите, както и
възпрепятстване сключването на договори при незаконосъобразен избор на изпълнител.
Основните положения в приетия закон, които се отнасят до обжалването на
обществените поръчки са в следните насоки:
•
Запазват се двуинстанционният характер на производството и органите по
обжалване – Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд.
•
Запазва се възможността за искане и налагане на временна мярка „спиране
на процедурата”. Отпада изискването за представяне на обезпечение под формата на
паричен депозит или банкова гаранция.
•
При подаване на жалба срещу решението за избор на изпълнител се въвежда
автоматично спиране на процедурата до окончателното решаване на спора. Промяната е в
съответствие с изискването на директивата да се предприемат мерки за предотвратяване
сключването на договор при незаконосъобразно проведена процедура.
•
Въвежда се принципна забрана за сключване на договор в рамките на т.нар.
“период на изчакване”, който продължава 14 дни.
•
Установява се и забрана за възлагане на договора преди приключване на
всички спорове срещу решения на възложителя в процедурата. Изключение се допуска от
КЗК, съответно ВАС, само в извънредни случаи, при необходимост от защита на особено
важни държавни или обществени интереси, или за да се осигури живота и здравето на
гражданите.
Освен въвеждане на задължителните изисквания на посочената директива със
закона се правят и други промени. По-съществени от тях са следните:
•
Ограничава се кръгът на лицата, които ще подават изискващите се от закона
декларации при участие в процедури. Това задължение се запазва само за лицата, които
управляват и представляват кандидатите и участниците. Целта е да се улесни бизнеса при
подготовката на офертите.
•
Увеличава се максималният срок на договорите за услуги от 4 на 5 години.
По изключение, при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансиране на
инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз, се допуска
срокът да е до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за
откриване на процедурата или в обявлението.
•
Въвежда се изрична забрана за възложителите да изискват от кандидати или
участници от държави-членки получаване на сертификат или извършване на регистрация в
Република България, като условие за участие в процедурата, когато те представят
еквивалентен документ от държавата, в която са установени.
•
Урежда се възможност за допълване на офертите с документи, които се
отнасят до критериите за подбор, определени от възложителя.
•
Разширява се обхватът на предварителния контрол, осъществяван от
Агенцията по обществени поръчки върху процедурите за доставки и услуги, финансирани
със средства от европейските фондове. На проверка ще подлежат всички, чиято стойност е
равна или по-висока от 1 000 000 лв.

С § 9 от закона се въвеждат основните изисквания на Директива 2009/33/ЕО за
насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. Новото
изискване ще влезе в сила от 4 декември 2010 г.
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