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МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

Относно:

Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки
в сила от 15.04.2016 г. спрямо договори за възлагане „in-house“,
сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9
от ЗОП в сила до 15.04.2016 г.

С оглед предстоящото влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки
(ЗОП) от 15.04.2016 г. е необходимо да се изясни неговото действие спрямо заварени
случаи на договори, сключени по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП
в сила до 15.04.2016 г., както и до приложимостта на § 23 от Преходните и
заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗОП в сила от 15.04.2016 г. С посочената
разпоредба изрично се въвежда действие на чл. 116 и чл. 118 от ЗОП спрямо
договори, сключени при предходен режим.
Извън тези хипотези, договорите, сключени законосъобразно, в съответствие с
режима, който е бил в сила към момента на сключването им, запазват своето действие
и след влизане в сила на новия закон, независимо от това дали в него се съдържа нова,
по-различна уредба.
В този смисъл, и във връзка с постъпили в АОП въпроси, които конкретизират
прилагането на чл. 14, ал. 7 и чл. 14, ал. 4 от новия ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.
спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени в съответствие с изискванията на
ЗОП в сила до 15.04.2016 г., е необходимо да се изясни следното:
В разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от новия ЗОП се предвижда, че когато отпадне
някое от условията, необходими за сключване на договор „in-house“, той се
прекратява, като се уреждат и последиците в процедурен аспект – стъпки, срокове и
действия, които възложителят трябва да предприеме. Анализът на тази норма по
отношение договори за „in-house“ сключени при предходния режим, има два аспекта.
От една страна, по отношение на самите условия - отпадането на някое от тях следва
да се разбира и преценява с оглед онези изисквания, които са послужили като
основание за сключване, съобразно закона, който е бил в сила към този момент.
От друга страна, уредбата, която има процедурен характер и регламентира
последващите стъпки, срокове и действия на възложителя след настъпване на
подобно събитие, има действие за в бъдеще и следва да се прилага за всички договори
за „in-house“, независимо при какъв режим са сключени.
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Що се отнася до приложимостта на чл. 14, ал. 4 от новия ЗОП, доколкото с
посочената разпоредба се детайлизира и уточнява съдържание на условия от новата
уредба, това изискване следва да се отнася към договори, които ще се сключват по
реда на ЗОП в сила от 15.04.2016 г.
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