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На 26 юни 2013 г. Комисията реши, в съответствие с член 314 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Цялостен 
електронен цикъл на обществените поръчки за модернизиране на публичната 
администрация“ 
COM(2013) 453 final. 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
2 октомври 2013 г. 
 
На 493-тата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 октомври 2013 г. (заседание от 
16 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 147 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“.  
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) вече имаше възможността да 

се изрази одобрението си за бързото прилагане на цялостен електронен цикъл на 
обществените поръчки1 2 и сега отново потвърждава своята подкрепа за 
разпространението на тази практика, която дава възможност за оптимизиране на 
ресурси. 

 
1.2 Цялостният електронен цикъл на обществените поръчки трябва да се разглежда като 

възможност за модернизиране на публичната администрация, при което тя става по-
ефективна поради по-голямата стриктност и прозрачност, които тази практика налага. 

 

                                                      
1 

 OВ C 11, 15.1.2013 г. стр. 44. 
2 

 Цялостният електронен цикъл на обществените поръчки включва използването на електронни съобщения и електронна 
обработка на транзакциите при закупуването на стоки и услуги от публичните организации на всички етапи на търга, 
като се започне от етапа, предшестващ възлагането на поръчката (публикуване на обявите, достъп до тръжната 
документация, представяне на оферти, оценка на офертите и възлагане на поръчката) и се стигне до етапа след 
възлагането на поръчката (поръчване, фактуриране и плащане). 
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1.3 Това е и шанс за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия 
(МСП), чийто достъп до новите възможности се улеснява на един по-открит и 
прозрачен пазар. 

 
1.4 ЕИСК обаче не може да не изрази своята загриженост във връзка със слабите 

резултати, постигнати досега, които изглежда не способстват за осъществяването на 
първоначалната цел за приключване на прехода към електронно възлагане на 
обществени поръчки до 2016 г. 

 
1.5 Слабата ангажираност на държавите членки буди безпокойство и свидетелства за 

продължаваща съпротива срещу възприемането на практики, за които е известно, че са 
от полза за публичната администрация и икономическите оператори. В това отношение 
Комисията ще трябва и занапред да изпълнява своята роля, като убеждава съответните 
участници да възприемат електронното възлагане на обществените поръчки на 
всичките му етапи както чрез въвеждане на системата за цялостен електронен цикъл на 
обществените поръчки в своите процедури, така и чрез законодателна дейност и 
определяне на добрите практики. Поради това приветства факта, че Комисията е 
предоставила решения за електронно възлагане на обществени поръчки на 
разположение на държавите членки, които биха желали да ги използват. 

 
1.6 Пазарът на обществените поръчки е фрагментиран. На него се предлагат многобройни 

решения и платформи, като повечето от тях не са проектирани така, че да бъдат 
оперативно съвместими. Липсата на стратегическа насоченост и дори липсата на воля 
на държавите членки да обединят своите усилия за въвеждане на общи решения за 
всеобщ достъп затруднява достъпа на националните и трансграничните икономически 
оператори, а с това и свободната конкуренция. Задача на Комисията е да изпълнява 
своята роля в областта на стандартизирането, като хармонизира техническите 
изисквания на базата на работата, която вече е извършена и подкрепена в рамките на 
проекта PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line — „Паневропейско 
възлагане на обществени поръчки по интернет“) и която заслужава всеобща подкрепа. 
Хармонизирането е важна стъпка към демократизирането на един пазар, който има 
претенциите да бъде прозрачен и достъпен в интерес на стриктното разходване на 
средствата от публичните фондове. 

 
1.7 ЕИСК заявява също, че предложените решения ще трябва да бъдат достъпни за всички, 

като се преодоляват езиковите бариери и се предоставя достъп на лица с увреждания. 
Същевременно е важно да се запази ниското ниво на разходите за създаване и 
адаптиране на вече съществуващите платформи, а също и за тяхната поддръжка. 
Поради това стандартизирането е от първостепенно значение. 

 
1.8 Пазарът на обществените поръчки е все още труднодостъпен за МСП, които не са 

достатъчно големи и не разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси. ЕИСК 
отново заявява своята позиция за това, че европейското законодателство в областта на 
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обществените поръчки трябва да помага на МСП да обединяват необходимия капитал и 
опит, по-специално посредством създаване на консорциуми и на временни сдружения 
на предприятия3. 

 
1.9 Разглежданото предложение за директива относно електронното фактуриране при 

обществените поръчки е още една важна крачка към завършването на цялостния 
електронен цикъл на обществените поръчки. Стандартизирането на съдържанието на 
фактурите ще даде възможност за оперативна съвместимост и ще донесе съществени 
предимства. Въпреки това ЕИСК счита, че независимо от произтичащите от това 
предимства, сроковете за нейното приемане и разпространяване са твърде дълги. Във 
време на постоянни технологични промени усилията за стандартизация са неотложни и 
желателни. В противен случай решението няма да бъде открито навреме. 

 
1.10 Инициативата на Комисията да предостави финансиране за инфраструктурата за 

електронни обществени поръчки в цяла Европа посредством Механизма за свързване 
на Европа (МСЕ) трябва да се приветства, но сега тя е поставена под въпрос поради 
драстичното намаляване на средствата, които Съветът отпуска за нея. ЕИСК изразява 
съжаление по повод това орязване, което води до големи промени в насърчаваните от 
Комисията проекти от общ интерес, по-специално във връзка с подкрепата за 
развитието и въвеждането на електронното възлагане на обществени поръчки.  

 
1.11 ЕИСК подчертава, че както при всяка инициатива, предполагаща промяна, обучението 

на хората е от първостепенна важност. Възможността за финансиране на програмите за 
обучение от структурните фондове през периода 2014-2020 г. следва да се приветства. 
Не бива да се забравя обаче обучението в публичния сектор, тъй като то е от основно 
значение за развитието на новите технически умения и за повишаването на 
информираността относно новата реалност на дематериализираните методи на работа. 

 
1.12 ЕИСК използва възможността да призове настоятелно Съвета да прикани държавите 

членки да приложат на практика идеите, изложени в документите на Комисията и 
консултативните органи, които са посветени на този въпрос, като по този начин засилят 
въздействието на извършената работа. 

 
2. Основно съдържание на документа 
 
2.1 В настоящото съобщение се разглежда въвеждането на цялостен електронен цикъл на 

обществените поръчки и е представен напредъкът по отношение на прилагането на 
мерките, споменати в съобщението „Стратегия за електронните обществени поръчки“4. 

 

                                                      
3 

 OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 44. 
4 

 COM(2012) 179 final. 
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2.2 Реформата на обществените поръчки, цифровизацията на публичната администрация, 
намаляването на административната тежест и укрепването на прозрачността са фактори 
за икономическия растеж, при положение че модернизирането на публичната 
администрация беше определено като един от петте приоритета в изготвения от 
Комисията Годишен обзор на растежа за 2012 г. и 2013 г. Публичните разходи за 
закупуване на стоки, услуги и строителни работи представляват 19% от БВП на ЕС 
(данни от 2011 г.). Това показва значението на една реформа на обществените поръчки, 
която дава възможност за намаляване на публичните разходи, освобождавайки големи 
ресурси, които могат да се инвестират за насърчаване на растежа. 

 
2.3 Реформата на обществените поръчки и въвеждането на цялостния електронен цикъл на 

обществените поръчки представляват също възможност за въвеждане на иновации в 
модела на организация на публичната администрация, което ще повиши нейната 
прозрачност и дисциплина и ще допринесе за постигането на целите за устойчиво 
развитие, поставени в стратегията „Европа 2020“. 

 
2.4 Понастоящем повечето МСП имат достъп до интернет - през 2012 г. едва 4,6% от МСП 

са били без достъп до интернет5. При това положение повечето МСП са в състояние да 
използват цялостния електронен цикъл на обществените поръчки, и предприятията в 
страните, в които електронното възлагане на обществени поръчки е разпространена 
практика, съобщават за положителен опит. Въпреки това следва да се обърне 
специално внимание на насърчаването на евтините и лесни за използване услуги по 
електронното фактуриране и електронното възлагане на обществени поръчки. 
 

2.5 Въпреки разпространеното използване на интернет електронното възлагане на 
обществени поръчки си остава на начален етап: Комисията възнамерява да го направи 
задължително до средата на 2016 г. Например делът на офертите, представени 
електронно, продължава да е много малък - той се оценява на около 10%. В повечето 
държави членки електронното представяне на оферти е факултативно, с изключение на 
Португалия, където над определен праг използването на тази процедура е 
задължително. Над определен праг електронното фактуриране вече е реалност за някои 
участници, но според оценките едва 12% от предприятията използват електронни 
средства за издаване и получаване на фактури в комуникацията си с публичните 
власти. 
 

2.6 Действията, които следва да се предприемат, включват стандартизация на 
електронното възлагане на обществени поръчки, за да се направи така, че в областта на 
обществените поръчки електронното фактуриране да бъде правило, а не изключение, и 
насърчаване на държавите членки да определят национални стратегии за въвеждането 
на електронни обществени поръчки и споделянето на добрите практики.  

 

                                                      
5 

 Данни на Евростат за 2013 г. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 ЕИСК отново заявява, че признава значението на преразглеждането на правната рамка 

за обществените поръчки, което би дало възможност за дематериализиране на процеса, 
като постепенно електронните обществени поръчки се налагат като задължителна 
практика. Въпреки това отбелязва, че постигнатият напредък е довел до нежелателни 
въздействия, както сочат резултатите от използването на електронното възлагане на 
обществени поръчки. 

 
3.2 Фрагментирането на пазара на електронното възлагане на обществени поръчки се 

засили, тъй като държавите членки напредват самостоятелно и използват различни 
решения и платформи, които поради липса на стратегически насоки не са проектирани 
така, че да дават възможност за оперативна съвместимост - много важно условие за 
осигуряването на всеобщ достъп. И ако на местно равнище се съобщава за увеличаване 
на броя на участниците в търговете, което е положителен сигнал за подобряване на 
достъпа до пазара, същото не може да се каже за участието в трансграничните търгове, 
където достъпът на МСП беше затруднен не само по технически, но и по икономически 
причини. Достъпът до трансграничните търгове е възможен за обединените в 
консорциуми МСП и това решение може и трябва да бъде представено и насърчавано 
на национално равнище. 

 
3.3 ЕИСК счита, че въпросът за оперативната съвместимост е от основно значение, и 

призовава да се направят по-решителни стъпки в тази посока, като се подкрепя вече 
извършената работа по стандартизацията и се използва опитът на страните, в които 
системата е по-развита.  

 
3.4 Цялостният електронен цикъл на обществените поръчки представлява важен 

инструмент за въвеждането на по-голяма дисциплина и прозрачност в един сектор, 
който засяга всички нас и поради това трябва да служи като пример за абсолютна 
честност и сериозност.  

 
3.5 Този процес може да осигури различни предимства като: 
 

− борба с данъчните измами и укриването на данъци; 
− по-голяма ефективност на пазара поради значително намаляване на оперативните 

разходи и на разходите, свързани с пропуснати ползи, на различните етапи на 
договора както за възложителя, така и за изпълнителя; 

− положително въздействие върху околната среда, дължащо се на 
дематериализирането на документите, било поради по-малкото потребление на 
хартия, било поради намаляване на екологичния отпечатък, характерен за 
разпространяването на документите; 

− скъсяване на сроковете за възлагане и плащане; 
− улесняване на контрола върху процеса; 



- 6 - 

INT/713 – CES5037-2013_00_00_TRA_AC   PT – AZ/TZ-TZ/ld/gd/ai …/… 

− интегриране и развитие на вътрешния пазар; 
− разширяване на пазара на обществените поръчки, така че той да обхване 

националните и трансграничните МСП, поради намаляване на трудностите, 
свързани с разстоянието до мястото на търга. Това улеснява достъпа до 
националните и трансграничните търгове; 

− при подаване и валидиране на електронния формуляр за участие в търга, 
възможността за грешка при попълването на формуляра и свързания с това риск от 
изключване от търга поради неспазване на условията са по-малки; 

− платформите могат да изпращат съобщения на доставчиците при публикуване на 
информация за търговете;  

− възможност за модернизиране на публичната администрация, което ще доведе до 
дематериализарането на други процеси, и по този начин ще се намали 
административната тежест; 

− намаляване на разходите благодарение на декларации за участие в търговете; 
− възможности за предприятията, предоставящи технологични и комуникационни 

услуги; 
− създаване на нови роли за служителите на публичните администрации и 

предприятията. 
 
3.6 Като потенциални недостатъци могат да се посочат: 
 

− високите разходи за създаване и поддържане на платформи за възлагане на 
електронни обществени поръчки. Това предполага големи инвестиции, от които 
обаче произтичат още по-големи предимства; 

− в страните, които вече са напреднали с инвестициите в платформите, разходите за 
адаптирането на софтуера или дори на хардуера могат да бъдат значителни както за 
публичните администрации, така и за икономическите участници; 

− сигурността на данните, записани на електронните платформи; 
− зависимостта от услугите, предоставяни от трети лица като телекомуникационните 

оператори и лицата, управляващи платформи за възлагане на обществени поръчки; 
− нарастването на броя на правилата относно постъпките, необходими за възлагане 

на обществените поръчки (представяне на оферти и удостоверителни документи, 
попълване на формуляри) може да предизвика нарастване на процедурните грешки, 
които могат да доведат до анулиране на акта на възлагане. 

 
4. Конкретни бележки 
 
4.1 С разглежданото предложение за директива относно електронното фактуриране в 

областта на обществените поръчки се въвежда европейски стандарт за електронното 
фактуриране. Тази стъпка към въвеждането на цялостен електронен цикъл на 
обществените поръчки трябва да се приветства, при положение че издаването и 
обменът на електронни фактури е все още на начален етап. Стандартизацията на 
съдържащата се във фактурата информация ще даде възможност за постигане на така 
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желаната трансгранична оперативна съвместимост. Въпреки това ЕИСК смята, че 
предвидените срокове са твърде дълги и не допринасят за постигането на целта за 
бързо налагане на използването на електронното фактуриране в областта на 
обществените поръчки - практика, която ще доведе до верижна реакция на другите 
пазари. 

 
4.2 Предложението не е достатъчно амбициозно, тъй като с него само се забранява на 

публичните власти да отказват да приемат документи, изготвени в съответствие с 
европейския стандарт. 

 
4.3 В инфраструктурите на държавите членки са направени значителни инвестиции. 

Поради това е желателно стандартизацията да се осъществи спешно, така че да се 
постигне възвръщаемост на вече направените инвестиции и да не се допусне правенето 
на нови инвестиции, за които междувременно ще се окаже, че не отговарят на 
стандартите. 

 
4.4 Комисията ще възложи на Европейския комитет по стандартизация (CEN) да извърши 

работата по стандартизацията. ЕИСК смята, че при тези дейности трябва да се използва 
напредъка, постигнат в рамките на ателието CEN BII, което изработи „стандартизирани 
оперативно съвместими профили“, и опитът, натрупан във връзка с проекта PEPPOL 
(Pan-European Public Procurement Online - „Паневропейско възлагане на обществени 
поръчки по интернет“), който определи решенията за оперативна съвместимост, 
необходими за свързване на платформите, които вече съществуват в държавите членки. 

 
4.5 В настоящите условия на недостиг на финансови средства ЕИСК приветства плана на 

Комисията да подкрепи развитието на инфраструктурите за цялостен електронен цикъл 
на обществените поръчки посредством Механизма за свързване на Европа (МСЕ)6. 
Въпреки това предвид известните данни за намаляване на наличните средства от 
9,2 милиарда EUR на 1 милиард EUR, ЕИСК препоръчва при използването на тези 
скромни ресурси да не се забравят инвестициите в разработването на механизми за 
електронно възлагане на обществени поръчки. 

 
4.6 Тъй като успешното въвеждане на цялостния електронен цикъл на обществените 

поръчки не е отговорност само на Комисията, държавите членки трябва да бъдат 
призвани да изпълнят своята роля за превръщането на тази практика в реалност. 
Комисията ще трябва не само да дава пример, като възприеме електронни процедури за 
възлагане на обществени поръчки, но и да работи, за да помага държавите членки да 
следват своя път, като упражнява своите правомощия в областта на стандартизацията, 
разпространява добрите практики и подкрепя определянето на национални стратегии, 
водещи до въвеждането на система за обществените поръчки, която не препятства 

                                                      
6 

 ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 116-119 г. 
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ничие участие и предлага оперативна съвместимост и всеобщ достъп. Друг важен 
елемент от ролята на Комисията е да предостави разработените решения с отворен код. 

 
4.7 Комисията обявява началото на проучване, с което се цели да се определят най-

успешните стратегии в областта на електронното възлагане на обществени поръчки и 
електронното фактуриране в Европа, за да се помогне на държавите членки да оценят 
своите собствени политики. Разпространението на добрите практики е важно и 
желателно. Вече са направени различни проучвания, чиито резултати са публикувани, 
като например препоръките на експертната група експерти e-TEG (E-Tendering expert 
group - Експертна група за електронните търгове), Golden Book of e-procurement 
(Златната книга на електронните обществени поръчки) (които, въпреки че са 
независими, стигат до сходни изводи) и дори окончателният доклад по проекта 
PEPPOL. Условията във всяка една страна са уникални и поради това на страните 
трябва да се помогне да изготвят своите стратегии, но не е задължително това да става 
посредством публикуването на поредно проучване. Това изглежда води до обратен 
резултат и е ненужно.  

 
4.8 ЕИСК приветства ангажираността на Комисията да насърчава развитието и 

използването на електронни сертификати, като използва инструмента Виртуални папки 
на предприятия (VCD), разработен в рамките на проекта PEPPOL, който дава 
възможност на икономическите оператори да представят необходимата документация 
на всеки възложител в Европа, който може да ги тълкува и приема. 

 
4.9 Следва да се подкрепи и намерението за осъществяване на контрол на национално 

равнище върху разходите, свързани с обществените поръчки, както и върху 
съответните показатели за постигнати резултати. Като пример може да се посочи 
португалският портал „Base“7, който вече дава възможност за контролиране на 
свързаните с обществените поръчки разходи и получаване на различни статистики.  

 
4.10 ЕИСК приветства възможността за отпускане на финансиране от структурните фондове 

за периода 2014-2020 г. за създаването на програми за обучение в предприятията, които 
следва да бъдат насочени предимно към МСП. Въпреки това не бива да се пренебрегва 
и обучението в публичния сектор и следва да се разработват програми за обучение, 
които да насърчават ефективното използване на новите дематериализирани и по-евтини 
методи. Също толкова важна е и възможността за финансиране на инфраструктурите, 
които трябва да бъдат насочени не само към публичната администрация, но и към 
икономическите оператори. 

 
4.11 Както вече беше споменато, въпросът за оперативната съвместимост и за всеобщия 

достъп е от основно значение за ЕИСК, който приветства публикуването от страна на 
Комисията на основните принципи, от които системите за електронно възлагане на 

                                                      
7 

 www.base.gov.pt. 
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обществени поръчки трябва да се ръководят. Освен че изразява загриженост във връзка 
с достъпа на трансграничните доставчици и МСП, ЕИСК настоятелно призовава за 
отчитане на езиковите бариери и за трудностите, с които лицата с увреждания се 
сблъскват при получаването на достъп, предвид правилата за недискриминация на 
основа увреждане, утвърдени в член 21 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз и ратифицираната от ЕС Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

 
Брюксел, 16 октомври 2013 г. 
 

Председател  
на Европейския икономически и социален 

комитет  
  
  
  
  

Henri Malosse 

 

 
_____________ 


