БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

Информационен бюлетин
I. Общо събрание на Асоциацията
на 13.06.2013г. в гр. София

На 13.06.13г. в гр. София, хотел
“Триада” се проведе Извънредно общо
събрание
на
Българска
асоциация
почистване. На състоялото се заседание
бяха направени следните промени в
Устава на Сдружението:

„отпадането на членство е налице,
когато има невнасяне на 3 (три)
тримесечни части от годишната
вноска на членския внос”, вписан е
следният текст: „Отпадането на
членство е налице, когато има
невнасяне на три тримесечни части
от годишната вноска на членски
внос. Отпадането се констатира от
Управителния съвет по документи и
с надлежно решение, с което се
прекратява членството. Решението
за отпадане може да се обжалва
пред
Общото
събрание
на
сдружението в 14-дневен срок от
уведомяването
на
члена.
Произнасянето на Общото събрание
е окончателно”;

1. Редакция на чл. 35, ал. 2 от
Устава, където срокът от 3 год. за
Управителния съвет е намален на
2г., а текстът „…като 5 от тях се
избират само от учредителите”,
отпадна. Член 35, ал. 2 гласи:
„Членовете на Управителния съвет
се избират за срок от 2 (две)
години”. ;
2. Редакция на чл. 35, ал. 3 текстът
„Управителният съвет е в състав от
минимум 7 члена” е променен на
минимум 5 члена, вписан е следният
текст: „Управителният съвет е в
състав от минимум 5 (пет) члена,
всеки от които е оправомощен за
това от член на сдружението”;
3. Редакция на чл.16, ал.4 от Устава,
като текстът „отпадане на членство
е налице, при системно невнасяне
на членски внос” е заменен с текста

4.

Редакция на чл. 43 от Устава,
където срокът от 3 год. за
Контролния съвет да бъде намален
на 2г., като се впише следният текст:
„Контролният съвет се избира за
срок от две години и е в състав от
трима членове, за които важат
изискванията
за
членове
на
Управителния съвет”.
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Избран е нов Управителен съвет за срок
от 2 години, в състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Г-жа Даниела Петкова;
Г-н Костадин Костадинов;
Г-н Пламен Стоянов;
Г-жа Кръстина Христова;
Г-н Любомир Андонов

Избран е нов Контролен съвет за срок от
две години в състав:
1. Г-н Недялко Младенов;
2. Г-н Димитър Маринов;
3. Г-н Иво Стефанов;

II. БАП излезе с предложения за промени по ЗОП

БАП
направи
следните
предложения
за
изменения
и
допълнения в закона за обществените
поръчки:
1. Текстът на чл. 37, ал. 1 да стане:
„Възложителят определя изпълнител
на обществената поръчка въз основа
на оценка на офертите по критерий
„икономически най-изгодна оферта”.
Следващите алинеи на този член да се
променят в духа на тази промяна.
2. В чл. 70 да се създаде нова ал. 5 със
следния текст: „(5) Когато офертата на
участник съдържа предложение с
числово изражение, което подлежи на
оценяване и е с повече от 30 на сто поблагоприятно от средната стойност на
предложенията
на
останалите
участници по същия показател за
оценка, офертата не подлежи на
оценка, а участникът се отстранява от
по-нататъшно участие в процедурата.”
3. От текста на чл. 73, ал. 4 да отпадне
второто изречение: „Възложителят
може
да
откаже
достъп
до
информация,
съдържаща
се
в
протокола, когато предоставянето й

противоречи на нормативен акт или
предотвратява,
ограничава
или
нарушава конкуренцията.” В новия
вариант на тази алинея да остане само
първото изречение: „При писмено
искане от участник, направено в срока
за
обжалване
на
решението,възложителят е длъжен в
тридневен срок от получаването да му
осигури копие или достъп до протокола
в
зависимост
от
искането
на
участника.”
4. Към текста на чл. 46 да се прибави
нов текст: „… и членува в съответната
браншова организация.” По този начин
новата формулировка на чл. 46 става:
„В процедура за възлагане на
обществена поръчка може да участва
всеки кандидат или участник, който
отговаря на предварително обявените
условия и членува в съответната
браншова организация.”
5. Към текста на чл. 28, ал. 1, т. 3 да се
прибави
нов
текст:
„…
което
задължително
съдържа
всички
необходими негови количествени и
качествени характеристики.” По този
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начин новата формулировка на текста
на тази точка става: „3. Пълно
описание на обекта на поръчката,
включително на обособените позиции,
което задължително съдържа всички
необходими негови количествени и
качествени характеристики.”
6. В чл. 28 да се създаде нова ал. 10
със следния текст: „(10) При изготвяне
на пълното описания на обекта на
поръчката по ал. 1, т. 3 и методиката за
определяне на комплексната оценка по
ал. 1, т. 7 Възложителите използват
задължително
становището
на
съответните браншови организации,
получено по надлежен ред.”
7. Към текста на чл. 59, ал. 3 да се
прибави нов текст: „… при срок на
договора до една година, а при подълъг срок, 3 на сто от стойността на
поръчката за една година.” По този
начин новата формулировка на тази
алинея става: „Възложителят определя
условията и размера на гаранцията за
изпълнение на договора като процент
от
стойността
на
обществената
поръчка, но не повече от 3 на сто от
стойността на цялата поръчката при
срок на договора до една година, а при
по-дълъг срок, 3 на сто от стойността
на поръчката за една година.”
8. В раздел VI. „Договор за обществена
поръчка”, в чл. 41 да се създаде нова
ал. 7 със следния текст: „Чл. 7 При
сключване на договор за периодични
доставки Възложителят се задължава
да изпълни цялата цена на договора за
срока на неговото действие.”

9. В чл. 51, ал. 1 да се създаде нова
точка 13. със следния текст: „13. За
обществени поръчки за доставка на
продукти за професионална употреба
от
участниците
да
се
изисква
официално
оторизация
от
производител или да бъдат самия
производител.”
10. Текстът на чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП
да бъде променен както следва: „8.
Поддържа
със
съдействието
на
професионалните
сдружения
и
организации в съответния бранш
списък на лица, които възложителите
са длъжни да използват като външни
експерти при подготовка и провеждане
на процедури за възлагане на
обществени поръчки.” Към този тест да
се прибави и второ изречение: „Няма
право да поддържа списъци, които не
са изготвени по този ред.”
11. Текстът на чл. 56, ал. 1, т. 11 да
придобие следната редакция: „чл. 56
(1) Всяка оферта трябва да съдържа:
…11. декларация, че са спазени
изискванията за закрила на заетостта,
включително за минималната цена на
труда и условията на труд – в
случаите,
когато
обществената
поръчка е за строителство или услуги,
както и в случаите по чл. 28, ал. 5.“
Да се намери подходящо място в
Закона (евентуално в Част Първа,
глава Първа, Раздел Шести „Договор
за обществена поръчка“), където със
съответен текст Възложителите да
бъдат задължени да контролират
спазването на трудово-правното
законодателство и нормативна база
от Изпълнителите, спрямо техния
персонал, ангажиран за изпълнение на
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обществената поръчка за строителство
и услуги (работа с трудови договори,
спазване на минимални осигурително
прагове, изплащане на осигуровки и
т.н.) – важен фактор за борба със
„сивата“ и „черна“ икономика.
12. Текстът на ал. 1, т. 2 да се промени
както
следва:
„2.
Задължително
изисква годишния финансов отчет или
някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е
установен. Анализът на наличните в
отчета данни да показва съответствие
на
стойността
и
обекта
на
обществената поръчка.”

Създаване на нова ал. 3 с
посочения по-горе текст, съществувал
в редакция на ЗОП о 2011 г., както
следва:
„(3)
Изискванията
за
икономическо и финансово състояние
на кандидатите или участниците, които
възложителя определи, трябва да са
съобразени със стойността и обекта на
обществената поръчка”.
13. В текста на чл. 15 да се добави
нова ал. 8 със следната редакция: “(8)
При определяне стойността на договор
за услуга не се допуска включването на
доставки, които не са необходими за
неговото изпълнение”.

III. Предложения на БАП за шест нови длъжности по НКПД

Във връзка с европейския проект
за компетенции и предложения за нови
длъжности
в
НКПД,
Българска
асоциация почистване изготви документ,
който
внесе
самостоятелно
на
28.06.2013г. в Министерството на труда
и социалната политика, след отказ на
Българска стопанска камара да го
направи. Предложенията ни са:
1. Оперативен мениджър обекти за
ежедневно почистване – 24216032
2. Оперативен мениджър обекти за
основно почистване – 24216033
3.
Организатор
на
обекти
за
почистване 51693009
Обосновка:

- длъжностите са приети като ключови
длъжности в проекта на БСК;
- липсват аналогични или близки
длъжности на посочените в действащия
списък на НКПД, което затруднява
работодателите от бранша „Почистване
на сгради“ при регистрация на трудовите
договори в НОИ;
- развитието на почистващата индустрия
и бранша налагат въвеждането на тези
нови длъжности с цел развитие на
човешките
ресурси,
обучение,
професионални компетенции
4.
Чистач/хигиенист
ежедневно
почистване 91120005
5.
Чистач/хигиенист
основно
почистване 91120006
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6. Хигиенист лечебно заведение 91120007
Обосновка:
- длъжностите са приети като ключови
длъжности в проекта на БСК;
- в Списъка на длъжностите на НКПД
има длъжност „чистач/хигиенист“, с код
91120004; развитието на бранша обаче
специфицира ясно посочените три вида
„чистач/хигиенист“, които са с доста
различни функционални задължения;
поради това е целесъобразно да бъдат

включени в Списъка като отделни
длъжности, с отделни кодове.
- развитието на почистващата индустрия
и бранша налагат въвеждането на тези
нови длъжности с цел постигане на
професионални компетенции, обучение
и постоянна заетост в сектора.

Изготвил: Гергана Маринова – асистент на УС на БАП
info@bg-cleaning.eu
Юни, 2013 г.

