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П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. Приема Наредба за осъществяване на мониторинга, управлението и
контрола на концесиите.
Чл. 2. Одобрява тарифа за таксите, които се събират в производствата по
глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и
пред Върховния административен съд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменят се:
1. Правилникът за прилагане на Закона за концесиите, приет с
Постановление № 161 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.,
попр., бр. 59 от 2006 г., изм., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 от 2010 г., изм. и доп., бр. 21 от
2011 г.).
2. Правилникът за прилагане на Закона за публично-частното
партньорство, приет с Постановление № 6 на Министерския съвет от 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 5 от 2013 г.);
1

3. Правилникът за прилагане на Закона за горите, приет с
Постановление № 80 на Министерския съвет от 1998 г. (oбн. ДВ. бр. 41 от 1998 г., изм.
бр.74 от 2002 г., попр. бр.79 от 2002 г., изм. бр. 31, 48 и 101 от 2003 г., бр. 39 от 2004 г.,
бр. 98 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 89 от 2008 г., бр. 76 от
2010 г. и бр. 7 от 2011 г.);
4. Наредбата за условията и реда за планиране и критериите за
включване на проекти за публично-частно партньорство в оперативния план и в
програмата за реализация на общинския план за развитие, приета с
Постановление № 6 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2013 г.);
§ 2. В Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на
национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020
г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. бр. 30 и 68 от 2017 г., изм. и доп. бр. 2 от 2018г.), в
чл. 3, ал. 8 се изменя така:
„(8) При операция на публично-частно партньорство (ПЧП) чрез концесия,
където бенефициентът е концедент, разходите за операция на ПЧП, които са
направени и платени от концесионера, могат да се считат за направени и платени от
бенефициент, при условие че са спазени следните условия:
1. бенефициентът е концедент по сключен концесионен договор;
2. декларираните от бенефициента разходи са платени от концесионера и
операцията съответства на приложимите право на Европейския съюз и национално
право, на програмата и на условията за подкрепа на операцията.“
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г., изм. бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7,
25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и
47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., доп. бр. 13 от 2014 г., изм. бр. 15 и 102 от 2014
г., изм. и доп. бр. 58 и 96 от 2016 г. ), в чл. 106, ал. 1, т. 1 думите „или учредените“ се
заменят с „както и възложените или предоставени“.
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм. бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г.,
изм. и доп. бр. 24 от 2013 г., изм. бр. 62 от 2013г., доп. бр. 2 от 2014 г., изм. и доп. бр.
36 от 2014 г., доп. бр. 94 от 2014 г., изм. бр. 40 от 2015 г., изм. и доп. бр. 88 от 2015 г.,
изм. бр. 86 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 5, т. 10 думите „богатства по Закона за концесиите“ се
заменят с „богатства по отменения Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.), за
добив на минерални води по Закона за водите“.
2. В чл. 66 т. 7 се заличава.
§ 5. В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г., изм. и доп. бр. 60 и 80
от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8 и 72 от 1993 г., изм. бр. 87 от 1993 г., изм. и доп. бр. 2
и 100 от 1994 г., попр. бр. 103 от 1994 г., доп. бр. 5 от 1995 г., изм. и доп. бр. 48 и 95 от
1995 г., бр. 28 от 1997 г., попр. бр. 43 от 1997 г., изм. бр. 57 и 61 от 1997 г., изм. и доп.
бр. 112 и 122 от 1997 г., доп. бр. 18 от 1998 г., изм. и доп. бр. 18 и 113 от 1999 г., изм.
бр. 41 от 2001 г., изм. и доп. бр. 44 от 2001 г., изм. и доп. бр. 31 от 2003 г., изм. бр. 69
от 2004 г., изм. и доп. бр. 86 от 2004 г., изм. бр. 75 от 2006 г., попр. бр. 17 от 2007 г.,

изм. и доп. бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., изм. бр. 41 от 2010 г., изм. и доп. бр. 39
от 2011 г., изм. бр. 50 от 2011 г., доп. бр. 35 от 2012 г., изм. и доп. бр. 50 от 2012 г., бр.
21 от 2015 г., бр. 34 от 2016 г. и бр. 79 от 2017 г.), в чл. 47, ал. 24, изречение първо
думите „с решение на Министерския съвет, в границите“ се заменят със „за добив на
подземни богатства, в концесионната площ“.
§ 6. В Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г., изм. бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от
2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. бр. 84 от 2012 г., изм. и доп. бр. 33
от 2014 г., доп. бр. 74 от 2014 г., изм. и доп. бр. 54 от 2015 г., бр. 34 от 2017 г.) чл. 95а
се отменя.
§ 7. В Правилника за реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.,
изм. бр. 59 от 2003г., бр. 79 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от
2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г., доп. бр. 49 от
2013 г., изм. бр. 40 от 2015 г., изм. и доп. бр.70 от 2015 г. и бр. 64 от 2017 г.) чл. 13а се
отменя.
§ 8. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. ДВ. бр.102 от 2009 г.,
бр.15, 25 и 30 от 2010 г., попр. бр. 32 от 2010 г., изм. бр.74 и 88 от 2010 г., бр.15, 25, 31,
43, 54 и 80 от 2011 г., изм. и доп. бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 51 от 2013 г., изм.
бр. 69 от 2013 г., изм. и доп. бр. 70 и 74 от 2013 г., доп. бр. 82 от 2013 г., изм. бр.88 от
2013 г., изм. и доп. бр. 102 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., изм. бр. 49 от 2014 г., изм. и доп.
бр. 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., изм. бр. 5 от 2015 г., бр. 19 от 2015 г., изм. и доп. бр. 37 от
2015 г., изм. бр. 57 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., изм. и доп. бр. 8, 49 и 91 от 2016 г., бр.
12, 30, 39, 45 и 63 от 2017 г., изм. бр. 68 от 2017 г., и бр. 2 от 2018 г.), в чл. 72, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „ публично-частното партньорство, концесиите и
инвестициите “ се заменят с „инвестиции“;
2. В т.6 думите „поддържа интернет базиран национален концесионен
регистър и“ се заличават;
3. Точка 7 се изменя така:
„7. организира процесуалното представителство и правната защита на
Министерския съвет и на неговите актове по дела, свързани с предоставяне на
концесии по Закона за подземните богатства и по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие;“
4. Създава се т. 10:
„10.
изпълнява
функциите
на
специализирана
дирекция
администрацията на Министерския съвет по чл. 41 от Закона за концесиите.“.
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§ 9. В Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г., изм. и доп., бр. 22 от 2012 г., изм., бр. 49 от
2012 г., изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 14 от 2014 г., изм., бр. 32 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 алинея 2 се отменя.

2. В чл. 4 досегашният текст става ал. 1 и се създава алинея 2:
„(2) Агенцията осъществява функциите по чл. 42 от Закона за концесиите.“
3. След чл. 6 се създава чл. 6а:
„Чл. 6а. При осъществяване на функциите си по чл. 42 от Закона за
концесиите агенцията:
1. извършва независим външен контрол на изпълнението на определени
концесионни договори, който включва планови проверки, които се извършват по
одобрен от Министерския съвет план за работа за съответната година, както и
извънредни проверки, възложени от Координационния съвет по концесиите;
2. ежегодно изготвя и представя на Координационния съвет по концесиите
обобщена информация за концесионните договори с извършен контрол;
3. извършва действия по възлагането на държавна концесия и по
изпълнението и прекратяването на концесионния договор за тази концесия, след
възлагане от Министерския съвет и съобразно определените от него изисквания за
изпълнение на възложените действия и условия за осъществяване на концесията.“.
4. В чл. 7, ал. 1:
a) създават се нова т. 16 и точки 17 и 18:
„16. приемане на Годишен план за работа на АПСК по чл. 42, ал. 2 от
Закона за концесиите;
17. приемане на изготвените отчетни доклади за проверките на
концесионните договори по чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите;
18. приемане на Обобщена информация за концесионните договори по чл.
42, ал. 4 от Закона за концесиите;“
б) досегашната т. 16 става т. 19.
5. В чл. 16:
1. Създава се нова т. 18:
„18. одобрява Годишния план за работа на АПСК за съответната година по
чл. 42, ал. 2 от Закона за концесиите.“
2. Досегашната т. 18 става т. 19.
6. В чл. 20, ал. 1 се създават т. 22 и 23:
„22. взема решения от името на агенцията съгласно чл. 6а;
23. внася в Надзорния съвет за одобрение Годишния план за работа за
съответната година по чл. 42, ал. 2 от Закона за концесиите.“.
7. В чл. 23:
а) се създават нова т. 19 и точки 20 и 21:
„19. изготвя и представя за одобрение от изпълнителния съвет на отчетните
доклади за проверките на концесионните договори по чл. 42, ал. 3 от Закона за
концесиите;

20. изготвя и представя за приемане от Изпълнителния съвет на обобщена
информация за концесионните договори по чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите и я
представя на Координационния съвет по чл. 38, ал. 1 от Закона за концесиите;
21. участва в работата на Координационния съвет по Закона за
концесиите.“
б) досегашната т. 19 става т. 22.
8. В чл. 30, т. 4 думите „Следприватизационен контрол“ се заменят с
„Контрол“.
9. В чл. 31 се създава т. 21:
„21. организира извършването на възложени действия по чл. 42, ал. 6 от
Закона за концесиите“.
10. В чл. 32 се създава т. 22:
„22. подпомага дирекция „Контрол“, дирекция „Сделки“ и дирекция
„Финансова“ при осъществяване на функциите им по чл. 42 от Закона за концесиите и
съгласува съответните документи“.
11. В чл. 33 се създават т. 14 и 15:
„14. организира възлагането на подготвителни дейности във връзка с
извършването на възложени действия по чл. 42, ал. 6 от Закона за концесиите;
15. подпомага дирекция „Сделки“ при осъществяване на възложените й
задачи по чл. 42 от Закона за концесиите“.
12. В чл. 34:
1. В текста преди т. 1 думите „Следприватизационен контрол“ се заменят с
„Контрол“.
2. Създават се т. 16 и 17:
„16. осъществява контрол за изпълнението на определени концесионни
договори при условията и по реда на Наредбата за мониторинга, управлението и
контрола на концесиите;
17. подготвя доклади за проведения контрол концесионните договори и ги
внася в изпълнителния съвет за разглеждане и одобрение“.
13. В § 2 от Заключителната разпоредба накрая се добавя „и § 6, ал. 2 от
преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите“.
§ 10. В Устройствения правилник на Министерството на външните
работи (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г., изм. и доп. бр. 7 от 2017 г., изм. бр. 39 от 2017 г.), в
чл. 22, т. 20 се изменя така:
„20. осигурява дейността по възлагането на концесии;“.
§ 11. В Устройствения правилник на Министерството на вътрешните
работи (обн,. ДВ, бр. 60 от 2014 г., изм. бр. 28 от 2015 г., изм. и доп. бр. 67 от 2015 г.,
изм. бр.75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9 и 86 от 2016 г., изм. и доп. бр. 90 от 2016 г., изм. бр.
4 от 2017 г., изм. и доп. бр. 9 от 2017 г., изм. бр. 19 от 2017 г., изм. и доп. бр. 22 и 33 от
2017 г.), в чл. 91, т. 3 думите „предоставяне на разрешения или концесии за дейности
по Закона за концесиите и Закона за подземните богатства“ се заменят с „предоставяне

на разрешения или концесии по Закона за подземните богатства и възлагане на
концесии по Закона за концесиите“.
§ 12. В Устройствения правилник на Министерството на енергетиката
(обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 24 се изменя така:
„изпълнява държавната политика за концесии за строителство или за
услуги за хидроенергийни обекти, като изпълнява правомощията на концедент и
останалите действия по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите;“
2. В чл. 17, т. 19, б. „з“ накрая се добавя „за добив на подземни богатства,
както и концесионните договори за хидроенергийни обекти;“
§ 13. В
Устройствения
правилник
на
Министерството
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.) се правят следните изменения:

на

1. В чл. 5, т. 25 се изменя така:
„25. изпълнява държавната политика за концесии в областта на
здравеопазването, като изпълнява правомощията на концедент и останалите действия
по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите;“
2. В чл. 39, т. 9 се изменя така:
„9. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за
концесии в областта на здравеопазването;“
§ 14. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието,
храните и горите (обн., ДВ, бр. 55 от 2017 г., изм. и доп. бр. 94 от 2017 г.), в чл. 24, т.
15, 16 и 18 се изменят така:
„15. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за
концесии в областите на неговата компетентност;
16. изготвя становища по проекти на актове, свързани с прилагането на
Закона за концесиите;
18. осигурява извършването на дейностите по Закона за концесиите,
свързани с откриване на партиди, вписването на данни и публикуването на документи
в Националния концесионен регистър;“.
§ 15. В
Устройствения
правилник
на
Министерството
на
образованието и науката (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. бр. 56, 74 и 102 от 2010 г.,
бр. 33, 48 и 77 от 2011 г., изм. и доп. бр. 22 от 2012 г., изм. бр. 62 и 74 от 2013 г., бр.
81, 86 и 94 от 2014 г., изм. и доп. бр. 30 от 2015 г., изм. бр. 2 и 9 от 2016 г., изм. и доп.
бр. 80 от 2016 г., бр. 41 и 86 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г.), в чл. 49, т. 7 след думата
„предоставянето“ се добавя „или възлагането“.
§ 16. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп. бр. 37 от 2015 г., изм. бр. 64 от 2015 г., бр. 9 от
2016 г., бр. 11 от 2017 г., изм. и доп. бр. 71 от 2017 г.), в чл. 29а, т. 12 думата
„предоставяне“ се заменя с „възлагане и изпълнение“.
§ 17. В Устройствения правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.), в чл. 30, т. 1 и 2 се
изменят така:

„1. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за
концесии в областите на неговата функционална компетентност;
2. организира дейностите по подготовка, възлагане и контрол на концесии
за строителство и на концесии за услуги, за които министърът е концедент;“.
§ 18. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. бр.
15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64 от 2011 г., изм. и доп. бр. 22 от 2012 г., бр. 6 от 2013 г.,
изм. бр. 64 и 77 от 2013 г., изм. и доп. бр. 33 и 92 от 2015 г., бр. 86 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Министърът изпълнява държавната политика за концесии в
областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като изпълнява
правомощията на концедент и останалите действия по чл. 39, ал. 1 от Закона за
концесиите.“
2. В чл. 48, т. 11 в края думите „като орган, който осъществява
подготвителните действия и внася предложения за предоставяне на концесии за
обекти - държавна собственост“ се заменят с „по Закона за концесиите“.
3. В чл. 49, т. 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за
концесии за обекти на железопътната инфраструктура - държавна собственост,
включително земята, върху която са изградени или която е предназначена за
изграждането им, за цели или технологично обособени части от пристанища за
обществен транспорт с национално значение и за граждански летища за обществено
ползване“;
4. В чл. 54, т. 10 запетаята след думата „информация“ се заменя със съюза
„и“, а думите „и за изграждане на публично-частни партньорства“ се заличават.
§ 19. В Устройствения правилник на Министерството на туризма (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм. и доп. бр. 35 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 19 думите „и на основата на публично-частно
партньорство“ се заличават.
2. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите „и на основата на публично-частно
партньорство“ се заличават.
3. 3. В чл. 24а:
а) в т. 4 след думите „Черноморското крайбрежие“ запетаята се заличава и
думите „Закона за концесиите и правилника за неговото прилагане“ се заменят с „и
Закона за концесиите“;
б) в т. 10 думите „Правилника за прилагане на Закона за концесиите“ се
заличават.
§ 20. В Правилника за структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., изм. бр.
102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., изм. и доп. бр. 14 от 2012 г., изм. бр. 22 и 60 от
2012 г., изм. и доп. бр. 81 от 2012 г., изм. бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр.

57 от 2015 г., изм. и доп. бр. 88 от 2016 г. и бр. 2 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1, т. 8 се заличава.
2. В чл. 11, ал. 2, т. 5 се изменя така:
„5. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при
извършване на подготвителните действия и при осъществяване на контрола по
изпълнение на концесионните договори за републикански пътища и за пътни
съоръжения - държавна собственост (мостове и тунели);“
3. В чл. 18:
а) точка 25 се изменя така:
„25. подпомага извършването на подготвителни действия за предоставяне
на концесии за републикански пътища и за пътни съоръжения - държавна собственост,
включително може да организира възлагането на услуги на външни лица при
условията и по реда на Закона за обществените поръчки;“;
б) точка 26 се изменя така:
„26. подпомага осъществяването на контрола върху изпълнението на
концесионни договори за концесии за републикански пътища и за пътни съоръжения държавна собственост“;
в) в т. 27 думите „по инициативи за предоставяне на концесия, заявени от
заинтересувано лице съгласно чл. 20 от Закона за концесиите“ се заменят с
„предложения на икономически оператори по чл. 56 от Закона за концесиите за
възлагане на концесия за републикански пътища и за пътни съоръжения – държавна
собственост;“;
г) точки 28 и 29 се заличават;
д) в т. 30 след думата „партньорство“ се добавя „чрез концесия за
строителство или концесия за услуги“.
4. В чл. 47, ал. 1 накрая думите „или за концесии, провеждани от
агенцията“ се заменят с „провеждани от агенцията, както и в процедури за възлагане
на концесии за обекти в случаите по чл. 21, ал. 3, т. 6 от Закона за пътищата“.
5. В чл. 49, ал. 2 думите „или за концесии, провеждани от“ се заменят с
„провеждани от агенцията, както и за концесии - в случаите по чл. 21, ал. 3, т. 6 от
Закона за пътищата“.
§ 21. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г., изм. бр. 22 и 94 от
2012 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 32 и 82 от 2015 г.), в чл. 3 ал. 4 се отменя.
§ 22. В Правилника за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Фонд затворно дело“ (обн., ДВ, бр. 80 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 5 ал. 1 и 2 се отменят.
2. В чл. 22 т. 10 се заличава.
3. В чл. 26 т.19 се заличава.

§ 23. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. и доп. бр. 92 от 2015 г. и бр. 44 от
2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 20 думите „предоставяне на концесии“ се заменят с
„определяне на концесионер“
2. В чл. 20, т. 14, б. „а“ думите „предоставяне на концесии“ се заменят с
„определяне на концесионер“.
§ 24. В Правилника за устройството и дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство (обн., ДВ, бр. 8 от 2012 г., изм. бр. 22
от 2012 г. и бр. 103 от 2013 г.), в чл. 7, ал. 4, т. 3 думите „предоставяне на концесия, и
дава становища при съгласуване на концесии за съгласуване и добив“ се заменят с
„възлагане на концесии, и дава становища при съгласуване на разрешения за търсене
и/или проучване на подземни богатства и на концесии за добив на подземни
богатства“.
§ 25. В Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за защита
на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за
обществените поръчки и Закона за концесиите (загл. доп., ДВ, бр. 54 от 2006 г.),
одобрена с Постановление № 180 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 95
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г. и бр. 58 от 2014 г.; Решение №
7842 на ВАС на РБ от 29.06.2015 г. - бр. 21 от 18.03.2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В заглавието думите „Закона за обществените поръчки и Закона за
концесиите“ се заличават.
2. В чл. 1 т. 7 - 11 се отменят.
3. В заключителната разпоредба, в параграф единствен след думата
„конкуренцията“ запетаята и думите „чл. 121, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
и чл. 85, ал. 3 от Закона за концесиите“ се заличават.
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник”.
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