ПРОЕКТ
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ.
бр.28 от 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 2005г., изм. ДВ.
бр.34 от 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 2006г., изм. ДВ.
бр.33 от 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 2006г., изм. ДВ.
бр.59 от 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 2008г., изм. ДВ.
бр.102 от 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 2009г., изм. ДВ.
бр.52 от 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 2010г., изм. ДВ.
бр.98 от 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 2011г., изм. ДВ.
бр.43 от 2011г., изм. ДВ. бр.73 от 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 2011г., изм. и доп.
ДВ. бр.33 от 27 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 2012г., доп.
ДВ. бр.15 от 2013г., изм. ДВ. бр.35 от 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 2014г.,
доп. ДВ. бр.8 от 2015г., доп. ДВ. бр.12 от 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 2015г.,
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 2015г.)
§1. В чл. 16г:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Възложителят може да не прилага ал. 2, когато възлага запазена поръчка
по реда на глава осма „а“.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея, в основния текст думите „ал. 1-3“ се
заменят с „ал. 1 и 4“, а след думата „обявлението“ да се добави „съотв. в
публичната покана“.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 заявления или оферти могат да подават и други
заинтересовани лица, извън тези за които поръчката е запазена.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът или участникът, който е
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания посочва в
заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно
регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския
съюз.“
5. Създава се нова ал. 8:

„(8) В случаите по ал. 4 кандидатът или участникът, който отговаря на
изискванията на програма за създаване на защитени работни места, представя
към заявлението или офертата си документ, с който удостоверява това.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Заявленията или офертите на лицата по ал. 6 се разглеждат само, ако
няма:
1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на
изискванията за подбор, или
2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на
изискванията на възложителя.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие и
кооперация на хора с увреждания може да ползва подизпълнители или да се
позовава на ресурсите на трети лица, в случай че подизпълнителите или
третите лица са също специализирани предприятия и кооперации на хора с
увреждания.“
§2. В чл. 18, ал. 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на държавната политика в областта на обществените
поръчки министърът на финансите се подпомага от Агенцията по
обществени поръчки, наричана по-нататък „агенцията”.
§3. В чл. 122п навсякъде думите „Министерството на икономиката” се
заменят с „Министерството на финансите”.
Допълнителна разпоредба
§4. Навсякъде в закона, с изключение на чл. 13, ал. 3, думите „министърът на
икономиката” и „министъра на икономиката” се заменят съответно с
„министърът на финансите” и „министъра на финансите”.
Преходни и заключителни разпоредби
§5. Обществените поръчки, открити на основанията по чл. 16 г, за които е
публикувано решение за откриване или публична покана преди влизане в
сила на този закон се довършват по досегашния ред.
§6. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет
приема промени в съответните нормативни актове, произтичащи от
преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на
финансите.

