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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
На 18 април 2014 г. влезе в сила Директива 2014/23/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия
(ОВ, L 94/1 от 28 март 2014 г.) (Директива за концесиите). Директивата за концесиите
е част от законодателния пакет на Европейския съюз (ЕС) за реформиране на
Общностното право в областта на обществените поръчки и концесиите1.
Директивата е транспонирана в националното законодателство със Закона за
концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., изм. и доп., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от
2018 г.), който e в сила на 02.01.2018 г. Законът за концесиите (ЗК) отменя Закона за
концесиите (ДВ, бр. 36 от 2006 г., отм. от 01.01.2018 г. ) (ЗК от 2006 г. отм.) и Закона
за публично-частното партньорство (ДВ, бр. 45 от 2012 г., отм. от 01.01.2018 г.).
Законът за концесиите е изчерпателен и в необходимата пълнота урежда
обществените отношения, които подлежат на трайна уредба, както и в достатъчна
степен – правилата за тяхното прилагане. В тази връзка и в съответствие с правилата,
определени в Закона за нормативните актове законът не предвижда издаването на
правилник за прилагането му. За прилагане на отделни разпоредби или подразделения
на ЗК е предвидена законова делегация Министерският съвет (МС) да издаде две
наредби - Наредба за финансово-икономическите елементи на концесията по чл. 35 от
ЗК и Наредба за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на
концесиите по чл. 44 от ЗК.
За производствата по обжалване, регламентирани в глава шеста от ЗК, е
предвидено да се събират такси в размер, който следва да се определи с тарифа,
одобрена от Министерския съвет.
Наредбата за финансово-икономическите елементи на концесията вече е приета
от Министерския съвет. С проекта на постановление, предмет на настоящата
частична предварителна оценка на въздействието, ще се приеме втората наредба
заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/24 относно възлагането на
поръчки от секторни възложители
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по ЗК – Наредба за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на
концесиите и ще се одобри Тарифа за таксите, които се събират в производствата
по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) и пред Върховния административен съд (ВАС).
Срокът за приемане на наредбата и за одобряване на тарифата, съгласно § 6, т.
1 и т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК, е до 02.07.2018 г. (до 6
месеца от влизането в сила на закона). С приемането на предложения проект на
постановление така определения законов срок ще бъде спазен.
С постановлението се отменят четири нормативни акта с отпаднало правно
основание, доколкото в тях се засягат правоотношения, свързани с концесии, и е
преценено че същите следва да бъдат отменени с предложения проект на
постановление. Такива са:
- Правилника за прилагане на Закона за концесиите (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.);
- Правилника за прилагане на Закона за публично-частното партньорство;
- 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;
- Правилник за прилагане на Закона за горите.
С постановлението се изменят или изменят и допълват 23 нормативни акта,
приети от Министерския съвет с цел привеждането им в съответствие с
разпоредбите на Закона за концесиите.
Подробна информация относно проблемите, причините за тяхното възникване
и обстоятелствата, които налагат приемането на нормативния акт, е представена в т.
1.2.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
1.2.1. Относно проект на Наредба за осъществяване на мониторинга,
управлението и контрола на концесиите по чл. 44 от ЗК.
Проблемът не може да бъде разрешен в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности, тъй като характерът на предмета на наредбата и
свързаните с нея дейности представляват обществени отношения, които ЗК е
предвидил да се уредят с подзаконов акт по неговото прилагане.

3
Възникналите обстоятелства, които налагат приемането на акта са следните:
За осигуряване на правилното, ефикасно и еднакво прилагане на правото на ЕС
в областта на концесиите Директивата за концесиите поставя принципно изискване
държавите-членки последователно и системно да следят за прилагането и действието
на правилата за възлагане на договори за концесии и най-много на всеки три години,
да представят доклад за резултатите от мониторинга2. За целта директивата определя
минимални изисквания към държавите-членки относно мониторинга и докладването.3
В тази връзка, съобразно изискванията на Директивата за концесиите, ЗК
въвежда необходимите условия и основните правила за осъществяване на мониторинг
на прилагането на правилата за възлагане на концесии, както и определя структура,
която да осъществява задачите, предвидени в директивата.
До приемането на ЗК концесионното законодателство определяше само
условията и реда за осъществяване на контрол в областта на концесиите под формата
на:
- предварителен контрол на процедурите за предоставяне на концесии чрез
съгласуване на проектите на решения на МС и на общинските съвети с определени
администрации;
- текущ контрол по изпълнение на концесионните договори, организиран от
органа, който представлява концедента4, и осъществяван от длъжностни лица в
съответната администрация и от комисии, в състава на които се включват
представители на съответната администрация, на специализираната администрация
на МС и на МФ;
- общ контрол по изпълнението на закона и последващ контрол по провеждане
на процедурите за предоставяне на концесии, осъществяван от Сметната палата и от
Агенцията за държавна финансова инспекция.
Анализът на законодателството, изготвен в рамките на подготовката за
разработването на ЗК, показа че така определеният контрол не осигурява достатъчна
ефективност и ефикасност. Констатирано е, че той не може да гарантира спазването
на правилата за възлагане на концесии, както и не допринася за постигането на
качествено изпълнение на строителството или на услугите, което да е в пълно
съответствие с договореното.

Докладът трябва да съдържа преглед на най-често срещаните причини за неправилно прилагане на
правилата за възлагане на концесия, включително за евентуалните структурни или повтарящи се
проблеми при прилагането на правилата, включително за възможните случаи на измама и друго
неправомерно поведение.
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държавите-членки осигуряват мониторинг на прилагането на правилата за възлагане на концесии и
определят органи, ведомства или структури, компетентни за изпълнението на мониторинга и
докладването; при констатиране на конкретни нарушения като измама, корупция, конфликт на интереси
и други сериозни нередности, или системни проблеми, органите, осъществяващи мониторинга, да сезират
националните одитни органи, съдилища, трибунали или други подходящи органи и структури;
публичност на резултатите от мониторинга; предоставяне при поискване от ЕК на доклад за мониторинга;
безплатно предоставяне на концедентите и на икономическите оператори на информацията и насоките
относно тълкуването и прилагането на правото на ЕС в областта на възлагането на концесии.
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Съгласно ЗК (отм.) концедент за държавните концесии е МС, а за общинските концесии – съответният
общински съвет. Съгласно ЗК концеденти за държавните концесии са министрите, а за общинските
концесии – кметовете на общини.
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Анализът на състоянието на концесиите към 31.12.2017 г. показа, че в резултат
на липсата на ефективен предварителен контрол при възлагането най-вече на
общински концесии, е налице значителен брой на договорите, които неправилно се
определят като концесии. Около 38 % от обявените през периода 01.07.2006 г. –
31.12.2017 г. процедури са прекратени, а едва 54 % от тях завършват със сключване
на договор. Тези данни показват, че процесът на възлагане на концесии е до голяма
степен неефективен.
Във връзка с изложеното, ЗК въвежда структурна промяна и различна форма на
упражняването на контрола при възлагането и изпълнението на концесиите.
Функциите за извършване на мониторинг на възлагането на концесии и за
докладване пред ЕК са възложени на дирекция от специализираната администрация
на Министерския съвет5. Въз основа на мониторинга дирекцията следва да обобщава
практиката и да издава общи указания за прилагането на изискванията за възлагане на
концесии, като целта е да се подобри процесът на възлагане на концесии и да се
гарантира спазването на европейското законодателство. С оглед осигуряване на
възможност за последователно и ефективно осъществяване на наблюдение, анализ и
оценка на прилагането на изискванията за възлагане на концесии и за докладването
пред ЕК, е необходимо по-детайлно да се регламентира извършването на този
мониторинг.
На специализираната дирекция от администрацията на МС е възложено да
извършва и предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на
концесии и за изменение на концесионните договори. Предварителният контрол се
извършва чрез изразяване на становище по проектите на решения за откриване на
процедурата за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата
и на документация за концесията, преди одобряването им от МС, съответно от
общинския съвет, и на становище по проектите на решения за изменение на
концесионен договор, както и чрез участието на представител на дирекцията в
заседанията на комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер
като наблюдател без право на глас. Законът за концесиите определя и задължение на
специализираната дирекция от администрацията на МС да уведомява компетентните
държавни органи за установените при извършване на мониторинга и на
предварителния контрол нарушения на изискванията за възлагане на концесии. В тази
връзка с наредбата е необходимо да се уреди редът за извършването на
предварителния контрол.
Съгласно новите правила, уредени в ЗК, концедентът (министър или кмет на
община) извършва, както контрол, така и мониторинг на изпълнението на
концесионния договор. Контролът следва да обхваща изпълнението на задълженията
на страните по договора. Направената промяна в подхода е в резултат на договорния
характер на концесиите и спазването на принципа на партньорство. Успешното
изпълнение на строителството или на услугите, възложени чрез концесия, изисква
качествено и компетентно управление и от двете страни в съответствие с поетите от
тях рискове и задължения. Концедентът също има задължения по концесионния
договор, и поема определени рискове, но досега не е бил регламентиран начин за
управление на тези задължения и рискове. Очаква се този подход да доведе до
положителна промяна на резултатите от изпълнението на концесионните договори. В
Съгласно Заповед на министър-председателя № В-205 от 01.12.2017 г. за такава е определена дирекция
„Икономическа и социална политика“ в администрацията на МС
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тази връзка с наредбата се определя редът за осъществяване на управлението и
контрола на концесиите. В тази връзка с наредбата се урежда редът за извършване
от министрите и кметовете на общини на мониторинг, управление и контрол на
концесиите.
Със ЗК на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)
е възложено да извършва независим външен контрол на изпълнението на определени
концесионни договори. Контролът включва планови проверки, съгласно одобрен от
МС годишен план за работа, както и извънредни проверки, възложени от
Координационния съвет по концесиите. Предвидено е при извършване на
независимия външен контрол АПСК да се подпомага от Министерството на
финансите (МФ). Обхватът на контрола, извършван от агенцията, не е определен със
ЗК, а е предвидено да се регламентира с наредбата.
В ЗК е запазена възможността Сметната палата и Агенцията за държавна
финансова инспекция (АДФИ) да извършват последващ външен контрол по
изпълнение на ЗК в рамките на своите правомощия, а Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) да е първоинстанционен орган за разглеждане на жалбите
относно актовете на концедента в процедурата за определяне на концесионер.
В съответствие с принципите на добро управление със ЗК са определени
изисквания за мониторинг на концесионната политика. В резултат на мониторинга и
оценката на политиката ще се гарантира вземането на обосновани управленски
решения за развитието на концесиите, както и за отстраняването на проблеми,
свързани с възлагането и изпълнението им. За извършване на този мониторинг
законът предвижда изпълнението на редица дейности, свързани с осигуряване, обмен
и обработка на информация, както и отчитане. На концедентите е възложено
задължение да изготвят и внасят за одобрение в МС, съответно в общинския съвет,
годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за
държавните концесии проекти, съответно за общинските концесии, и на сключените
от тях концесионни договори. На специализираната дирекция от администрацията на
МС е възложено да събира от концедентите и да обобщава информация относно
мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори. Въз основа на
събраната и обобщена информация и на годишните отчети на концедентите
дирекцията следва да изготвя годишен доклад за състоянието на концесиите, който се
разглежда и приема от Координационния съвет по концесиите. Системата и
процедурите за оценка и мониторинг на концесионната политика следва да дават
възможност за предоставяне на информация във вид и обем, който да осигури
качествен мониторинг и оценка на политиката. За целта с наредбата е определен редът
за извършване на този вид мониторинг.
1.2.2. Относно проект на 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.
Проблемът не може да бъде разрешен в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности, тъй като характерът на предмета на тарифата и
свързаните с нея дейности представляват обществени отношения, които ЗК е
предвидил да се уредят с подзаконов акт по неговото прилагане.
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Възникналите обстоятелства, които налагат приемането на акта са следните:
Със ЗК са определени условията и редът за обжалване на актовете на концедента
в процедурата за определяне на концесионер – всяко решение, както и действия и
бездействия, с които се възпрепятства достъпът или участието на икономически
оператори в процедурата. На обжалване подлежат и решенията на комисията за
отстраняване на кандидати или участници от участие в процедурата. Комисията за
защита на конкуренцията (КЗК) е органът, който разглежда жалбите като първа
инстанция. Процедурните правила относно образуването на производство по
обжалване по реда на ЗК, разглеждането на жалбата и решенията на КЗК са уредени в
ЗК. В ЗК е запазена възможността, съществуваща и в ЗК отм., за обжалване на
актовете на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС).
Съгласно чл. 158, ал. 3, т. 4 от ЗК към жалбата, подадена пред КЗК се прилага и
документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския
съвет. С § 6, т. 3 от ПЗР на ЗК на Министерския съвет е вменено задължение да одобри
тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от ЗК.
До влизането в сила на ЗК таксите за производства по реда на ЗК пред КЗК се
събираха на основание чл. 85, ал. 3 от ЗК отм. в размер, определен 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.
В тази връзка с § 6, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК е
предвидено в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет да
одобри тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от ЗК пред
КЗК и пред ВАС. При изготвяне на проекта на тарифа са взети предвид разходите на
КЗК по разглеждане на жалби по отменения Закон за концесиите и същите са
осреднени. Доколкото времето за извършване на проучването по жалбата, съответно
– за постановяване на акт по нея, е обвързано със сложността на концесията, а същата
не винаги е пропорционална на стойността й, не е предвидено диференциране на
различни по вид такси според предмета или според сложността на концесията. По
отношение на таксите, събирани от Върховния административен съд, е предложено
размерът им да се определя в размер 50 на сто от таксите, събирани от КЗК.
1.2.3.

Относно отмяната на нормативни актове.

Проблемът не може да бъде разрешен в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности. Възникналите обстоятелства, които налагат
отмяната на актовете са следните:
С постановлението се отменят Правилника за прилагане на Закона за
концесиите (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.) и Правилника за прилагане на Закона за
публично-частното партньорство. С § 3, т. 1 от Преходните и заключителните
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разпоредби на ЗК е отменен Законът за концесиите от 2006 и Законът за публичночастното партньорство. Законът за концесиите не съдържа разпоредба, с която да
остави в сила за определен период от време разпоредбите на двата отменени закона и
на правилниците за тяхното прилагане. В тази връзка и на основание чл. 13, ал. 1 от
Закона за нормативните актове Правилникът за прилагане на Закона за концесиите и
Правилникът за прилагане на Закона за концесиите следва да се считат за изцяло
загубили сила, считано от датата на влизане в сила на ЗК – 2 януари 2018 г. Въпреки
това, с цел предотвратяване на всякакви правни спорове, най-вече породени от обсега
на отменяването (доколкото някои от разпоредбите на ЗК са сходни с разпоредби по
отменения Закон за концесиите), е необходимо изричното отменяване на двата
правилника.
Аналогични са мотивите и относно отмяната на 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,
която е приета в изпълнение на чл. 22 от отменения Закон за публично-частното
партньорство.
Предложеният за отмяна Правилник за прилагане на Закона за горите също е с
отпаднало правно основание и доколкото в него се засягат правоотношения, свързани
с концесии, е преценено че същият следва да бъде отменен с предложения проект на
постановление.
1.3.
Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт,
или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
1.3.1. Изискването за последваща оценка на нормативния акт не е приложимо,
защото приемането на Наредба за реда за осъществяване на мониторинга,
управлението и контрола на концесиите е ново законодателно решение на ЗК.
1.3.2. Във връзка с подготовката за транспонирането на Директивата за
концесиите в българското законодателство през 2015 г. е разработена Концепция за
възможните решения относно транспонирането на Директивата за концесиите
(Концепцията)6. Тя съдържа анализ на законодателството в областта на концесиите и
публично-частното партньорство (ПЧП), който представлява своеобразна форма на
последваща оценка на действащото към 2015 г. законодателство за концесиите.
Концепцията съдържа и предложения за основни законодателни решения за
транспониране на Директивата за концесиите и за основно съдържание на новия ЗК,
които са отразени в ЗК.
В резултат на анализа на националното законодателство, свързано с концесиите,
са установени редица слабости7, вследствие на които се е наложила практиката на
концесия да се предоставят или природни ресурси (подземни богатства, морски
плажове, минерални води), или съществуващи обекти на инфраструктурата. До
момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим
Концепцията
е
публикувана
на
адрес:
http://www.conces.government.bg/,
Раздел „Нормативна уредба“ – „Програмни документи“
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Подробен анализ на силните и слабите страни на действащия концесионен режим се съдържа в
Концепцията
6
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инфраструктурен обект, което показва, че институтът на концесията не се е използвал
достатъчно ефективно за основното си предназначение – предоставяне на концесии за
строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на
концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на
експлоатационния (оперативния) риск.
С оглед направения анализ на действащия към 2015 г. концесионен режим в
България и на разпоредбите на Директивата за концесиите, предвид създадената
национална традиция и с цел усъвършенстване на съществуващата
несистематизирана уредба в областта на концесиите, Концепцията предлага освен
задължителните изисквания на Директивата за концесиите, с новия ЗК да се:
- уеднаквят свързаните с концесиите обществени отношения;
- създаде пълна уредба на обществените отношения, свързани с концесиите;
- създадат условия за стратегическо развитие и планиране на концесиите;
- доразвие уредбата по отношение на мониторинга, докладването и контрола в
областта на концесиите;
- доразвие и обнови Националният концесионен регистър (НКР).
2. Цели:
С приемането на проекта на Постановление следва да се осигури прилагането
на ЗК по отношение на мониторинга, управлението и контрола на концесиите, както
и на обжалванията на процедури за определяне на концесионер.
Целите на проекта на Постановление са следните:
2.1. В областта на мониторинга, управлението и контрола на концесиите:
1) Правилно, ефикасно и еднакво прилагане на нормативната уредба за
възлагане на концесии, чрез уреждането на подробни правила и процедури за
мониторинг и контрол на прилагането на изискванията за възлагане на концесии, и
за осигуряването на насоки за тяхното решаване и отстраняване.
2) Качествено управление на изпълнението на строителството и услугите,
възлагани чрез концесии, и на изпълнението на концесионните договори, чрез
осигуряване на правила за извършване от концедентите на мониторинг, управление
и контрол на сключените концесионни договори.
3) Подобряване на контрола по изпълнението на сключените концесионни
договори чрез унифициране на практиките по извършване на контрол от
концедентите.
4) Ефективен и ефикасен контрол в областта на концесиите чрез въвеждане
на правила за координиране, съгласуваност и обмен на информация между органите
с функции в областта на мониторинга и контрола.
5) Добро управление на концесионната политика чрез създаването на
правила за осъществяване на мониторинга и оценката на концесионната политика.
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2.2. В областта на обжалването на процедури за възлагане на концесии:
1) гарантиране на възможността за обжалване на процедурите за определяне на
концесионер;
2) покриване на разходите на компетентните органи, направени в съответните
производства.
Посочените цели кореспондират на целите на ЗК, както и на целите на
Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2020 г.
За постигането на целите на нормативната промяна по т. 2.1. не може да бъде
определен точен график предвид особеностите на всяка отделна концесия и групи от
сходни концесии и на спецификите на концесиите като дългосрочни и комплексни
договори. Независимо от това с приемането на нормативния акт ще бъдат създадени
необходимите условия за постигането им, като в рамките на доклада за състоянието
на концесиите за 2019 г. ще може да се направи първоначална оценка на постигането
на тези цели.
Целите по т. 2.2. ще бъдат постигнати с приемането на проекта на нормативен
акт.
Необходимото време за съгласуване и приемане на проекта на нормативен акт
е около 2 месеца, включително срока за провеждане на обществени консултации по
чл. 26, ал. 4 на ЗНА (30 дни) и срока за съгласуване по реда на чл. 32 - 34 на УПМСНА
(14 дни).
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват
ли целите на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
3.1. Публичен сектор:
1) Като се има предвид средногодишният брой на обявените в НКР процедури
за предоставяне на концесии8 се очаква наредбата по чл. 44 от ЗК да засягат около 83
процедури за възлагане на концесии годишно. Правилата за мониторинг и контрол на
сключените концесионни договори засягат действащите концесионни договори
(около 726 бр. към 31.12.2017 г.)9, както и бъдещите концесионни договори.
Предложението ще окаже пряко въздействие върху публичните органи,
които изпълняват правомощия на концедент, извършват действията по
възлагане на концесии и са страни по концесионни договори (министри и кметове
на общини), както и върху ръководените от тях администрации.
Изчислен въз основа на годишните данни за броя на обявените процедури за периода 01.07.2006 г. –
31.12.2017 г., обхващащ действието на ЗК (отм.). Концесиите за добив на подземни богатства и на
минерални води са изключени, тъй като съгласно ЗК предоставянето и изпълнението на концесиите за
подземни богатства, се извършват при условията и по реда на Закона за подземните богатства, а на
минералните води – при условията и реда на Закона за водите.
9
Без концесионните договори за добив на подземни богатства
8
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Предложението ще окаже пряко въздействие и върху Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), която осъществява
независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.
Предложението ще окаже пряко въздействие върху администрацията на МС,
по-специално върху специализираната дирекция, на която са възложени функции
в областта на мониторинга и контрола при възлагането на концесии и при
изпълнението на сключените концесионни договори.
Предложението ще окаже пряко въздействие върху други държавни органи,
имащи функции в областта на мониторинга и/или контрола на концесиите –
Министерски съвет, общински съвети, Сметна палата, АДФИ, КЗК, Министерство на
финансите.
Предложението ще окаже косвено въздействие върху други държавни
органи, които имат контролни правомощия по специални закони, относими към
конкретната концесия.
2) Предложението за одобряване на тарифата по § 6, т. 3 от ПЗР на ЗК, ще
окаже пряко въздействие върху:
- КЗК, която е първоинстанционен орган за разглеждане на жалбите по глава шеста
от ЗК, и
- ВАС, пред който могат да се обжалват актовете на КЗК.

3.2. Частен сектор:
1) Предложението за приемане на наредбата по чл. 44 от ЗК ще окаже косвено
въздействие върху икономически оператори10 - кандидати или участници в
процедури за възлагане на концесии, както и върху концесионери по действащи
към влизането в сила на ЗК концесионни договори. Предложението засяга
икономическите оператори, които са страни по действащите към момента около 726
концесионни договори. Не може да се посочи прогнозен брой на икономическите
оператори - кандидати или участници в процедури за възлагане на концесии, които
могат да бъдат засегнати от предложението, тъй като към момента не се поддържат
данни относно броя им, въз основа на които да се направи съответната прогноза.
Прилагането на наредбата засяга косвено икономически оператори, които
предлагат на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки или
предоставяне на услуги, които са потенциални кандидати или участници в
процедури за възлагане на концесии и потенциални концесионери, както и които
са или ще бъдат подизпълнители по концесионни договори. Според данните на
НСИ броят на предприятията в страната за периода 2013 – 2015 г. е средногодишно
около 385 хил. предприятия.
Косвеният характер на въздействието е предвид обстоятелството, че
предложението не съдържа правила, свързани със задълженията и правата на тази
група лица, но те са страни в процедури за възлагане на концесии или страни по

по смисъла на ЗК - физически лица, юридически лица или други образувания, или групи от такива лица
и/или образувания, включително временни обединения от предприятия
10
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концесионни договори, за които са приложими разпоредбите за мониторинг и
контрол.
2) Предложението за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в
производства по Глава шеста от Закона за концесиите пред КЗК и от ВАС ще
окаже пряко въздействие върху икономически оператори, които са заинтересовани
лица, заинтересовани кандидати и заинтересовани участници съгласно чл. 157, ал. 2
от ЗК, и участват като страна в процеса на обжалване по глава шеста от ЗК.
3.3. Граждани и организации:
1) Наредбата по чл. 44 от ЗК ще окаже косвено въздействие върху граждани и
организации – ползватели/потребители на строежи и/или на услуги, възлагани чрез
концесии, както и потребителите на стоките или услугите, получени в резултат на
стопанска дейност с обекти на концесия, които са публична държавна или публична
общинска собственост, при концесии за ползване. Наредбата не установява
определени задължения или права към тази група лица, но може косвено да окаже
въздействие върху нея, в резултат на изпълнението на целите, посочени в т. 2.
2) Тарифата по § 6, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК ще
окаже пряко въздействие върху граждани и организации, които са заинтересовани
лица – в случаите по чл. 157, ал. 1, т. 1 от ЗК и участват като страни в процеса на обжалване
по глава шеста от ЗК.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху
които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Идентифицирането на вариантите в настоящата оценка е извършено съгласно
изискването на чл. 16, т. 4 на Наредбата за обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието и въз основа на анализ на ЗК, от който произтича
необходимостта за приемането на наредбата.
Определянето на вариантите е в съответствие с препоръка 18.1. от Ръководство
за извършване на оценка на въздействието, прието с Решение № 549 на Министерския
съвет от 2014 г., съгласно която вариантите за действие „трябва да са тясно свързани
с причините за проблема и с целите“, като при определянето им “се вземат предвид
съществуващите ограничения от гледна точка нa действащото законодателство”.
В тази връзка и като се има предвид, че законът дава ясна и изчерпателна делегация
за приемането и за съдържанието на наредбата, както и за одобряването на тарифата,
изборът на варианти за действие е ограничен. Предвид това идентифицираните
варианти за действие са два, в т.ч. вариант „Без намеса“.
Не се разглежда вариант за нерегулаторна намеса, тъй като със ЗК е предвидена
изрична делегация за приемането на наредбата и за одобряването на тарифата.
4.1. Вариант 1 – без намеса:
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Вариант 1 предвижда запазване на съществуващото положение и неприемане
на проекта на постановление.
В случай, че проектът на постановление не бъде приет:
- няма да бъдат постигнати целите, посочени в т. 2 на настоящата оценка, които
допълват целите на ЗК;
-няма да бъдат осигурено по-нататъшното практическо прилагане на ЗК, както
относно реда за извършване на мониторинг, управление и контрол на концесиите,
така и относно обжалването на процедурите за възлагане на концесии;
-няма да бъдат изпълнени задълженията на МС, произтичащи от закона;
- ще бъде възпрепятствано прилагането на ЗК относно мониторинга и контрола
при възлагането на концесии и при изпълнението на концесионните договори, както
съответно прилагането на изискванията на европейското законодателство за
последователен и системен мониторинг на прилагането и действието на правилата за
възлагане на договори за концесии и за докладване пред ЕК;
- ще бъде възпрепятствано правото на обжалване на концесиите;
- ще бъде възпрепятствано възстановяването на разходите на КЗК и пред ВАС,
извършени по осъществяване на производства по Глава шеста от ЗК.
- съществуват рискове от съдебни спорове относно законосъобразността на
проведените процедури за възлагане на концесии и на законосъобразността на
измененията на концесионните договори, както и от откриване на процедури за
нарушение по ДФЕС при възлагането на концесии.
Вариант 1 не е предпочетен, тъй като:
- със ЗК е предвидена изрична делегация за приемането на наредбата и за
одобряването на тарифата;
- анализът на въздействията, по-подробно изложен в т. 5 и 6 по-долу, показва
редица негативни въздействия от Вариант 1.
4.2. Вариант 2 – приемане на проект на Постановление на Министерския
съвет за приемане на Наредба за реда за осъществяване на мониторинга,
управлението и контрола на концесиите и за одобряване на 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 (предпочетен вариант):
Вариант 2 предвижда приемане на проект на Постановление на Министерския
съвет за приемане на Наредба за реда за осъществяване на мониторинга,
управлението и контрола на концесиите и за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират в производствата по Глава шеста от Закона за концесиите пред КЗК и пред
ВАС.
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Със ЗК са предвидени изрични делегации за приемането на наредбата, като е
определен обхватът и съдържанието й, както и за одобряването на тарифата.
За постигане на целите, определени в т. 2 на настоящата оценка:
1) С наредбата по чл. 44 от ЗК ще се определят:
- Редът за извършване на мониторинг на прилагането на правилата за възлагане
на концесии;
- Редът за извършване на предварителен контрол при възлагането на концесии
и при изменението на концесионни договори;
- Редът за уведомяване на компетентните органи за установените при
извършването на мониторинга и на предварителния контрол нарушения на
изискванията за възлагане на концесии;
- Редът за извършване от концедентите на мониторинг и контрол на сключените
от тях концесионни договори;
- Обхватът на контрола, извършван от АПСК;
- Редът за осигуряване на информация за целите на мониторинга на
концесионната политика.
Чрез приемането на наредбата ще бъдат осигурени възможности за:
- прилагането на ЗК относно мониторинга, управлението и контрола,
включително обхватът на контрола, който се извършва от АПСК;
- постигане на целите, посочени в т. 2 на настоящата оценка, които допълват
целите на ЗК;
- по-нататъшното възлагане и изпълнение на концесии в страната.
2) С Тарифата по § 6, т. 3 от ПЗР на ЗК ще се определи размерът на таксите,
които се събират в производства по Глава шеста от Закона за концесиите пред КЗК и
пред ВАС.
Размерът на таксите за производства пред КЗК е в един размер, независимо от
това дали концесията е под или над европейския праг. Отчетено е обстоятелството,
че видът на концесията – с или без трансграничен интерес, сложността на концесията
и нейната стойност не е са обуславящи за сложността и обема на работата на органите
по обжалване.
За касационното производство пред ВАС е предвидено да се събира
пропорционална такса в половин размер на посочените такси, събирани от КЗК. За
производствата по частни жалби пред ВАС, образувани по реда на ЗК, е предвидено
да се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от внесените или дължимите
такси по производството по жалби пред КЗК и по касационни производства пред
ВАС, но не по-малко от 100 лв. Така определеният размер на таксите е съобразен с
разходите за осъществяване на дейността, за която се събират.

14
Чрез приемането на тарифата ще бъдат осигурени възможности за:
- прилагането на разпоредбите на ЗК относно събирането на такси при
обжалването на актовете на концедента в процедурата за определяне на концесионер
– всяко решение, както и действия и бездействия, с които се възпрепятства достъпът
или участието на икономически оператори в процедурата;
- прилагането на разпоредбите на ЗК относно събирането на такси за
обжалване на актовете на КЗК пред ВАС в производства по ЗК.
Въз основа на гореизложеното, както и на анализа на въздействията по т. 5 и 6
по-долу, който показва редица положителни въздействия от приемането на Вариант
2, той е избран за предпочетен вариант.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни
варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без
действие“.
5. Негативни въздействия:
Въз основа на анализа, съдържащ се в Концепцията по т. 1.3.2. по-горе, на
анализа на ЗК, както и на допълнителен анализ и подробен преглед на
икономическите, социалните и екологичните въздействия, е направен обобщен
качествен анализ на негативните въздействия на Вариант 1 и 2. Резултатите от
анализа са обобщени по-долу:
5.1. Негативни икономически въздействия:
5.1.1. Вариант 1 – Идентифицират се негативни икономически въздействия от
неправилно реализирани обществени отношения относно мониторинга и контрола
при провеждането на процедурите за определяне на концесионер и при възлагането
и изпълнението на концесиите поради липса на нормативно регулиране на реда за
осъществяване им.
Вариант 1 възпрепятства прилагането на изискванията на ЗК относно
законосъобразното провеждане на процедурите за възлагане на концесии, тъй като
няма да се осигурят процедурни правила за предвиденото съгласуване със
специализираната дирекция от администрацията на МС. В резултат от това ще се
създадат пречки за възлагането на концесии в страната, съответно за включване на
частни инвестиции в обществен интерес в случаите на недостиг на публични средства
и пречки за осигуряване на конкуретност при възлагане на строителство и на услуги.
Като резултат това ще осуети развитието на качествени публични инфраструктура и
услуги. Не на последно място, липсата на правила за извършване на мониторинг и
предварителен контрол при възлагането на концесии, създава риск от неспазване в
някои случаи на европейското законодателство за възлагане на концесии, съответно
за наказателни процедури и налагане на глоби на страната.
Вариант 1 възпрепятства провеждането на ефективен мониторинг и контрол на
сключените концесионни договори, като по този начин се ограничават възможността
за осигуряване на по-качествени резултати от изпълнението на концесионните
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договори. В резултат на това могат да настъпят неблагоприятни икономически
въздействия, както върху страните по договора, така и върху цялото общество.
При Вариант 1 процесът на възлагане на концесии ще продължи да бъде
недостатъчно ефективен, което от своя страна води и до липса на ефикасност на
разходите, свързани с възлагането, съответно до неоптимално разходване на средства
от концедентите.
Идентифицират се негативни въздействия и от неправилно реализирани
обществени отношения при инициирането и провеждането на производства по
обжалване по глава шеста от ЗК поради липса на определени с тарифа на МС размери
на таксите, събирани в производствата пред КЗК и ВАС.
Идентифицират се негативни икономически въздействия върху компетентните
органи по обжалването, тъй като се възпрепятства възможността за покриване на
разходите на компетентните органи, направени в съответните производства.
5.1.2. Вариант 2 (предпочетен) - Не се идентифицират негативни
икономически въздействия.
5.2. Негативни социални въздействия:
5.2.1. Вариант 1 – Идентифицират се негативни социални въздействия.
Вариант 1 възпрепятства възлагането на концесии и по този начин ограничава
възможностите за:
- подобряване на инфраструктурата и качеството на живота в различните
райони/региони на страната.
- задоволяване на належащите нужди на обществото от редица качествени
услуги от обществено и икономическо значение (образователни, културни, спортнотуристически, здравни и др. обществени услуги) при най-добро съотношение
качество – цена;
- ползване на частен капитал за публични инвестиции, съответно
„освобождаване“ на ресурс от бюджета, който да се пренасочи за финансиране на
други обществени нужди.
Вариант 1 предполага неоптимално разходване на средства от концедентите за
извършване на дейностите по възлагането на концесии.
Вариант 1 възпрепятства възможността органите и структурите, които
изпълняват мониторинг и контрол при възлагането на концесии и при изпълнението
на концесионните договори, да осъществяват ефективно възложените им със ЗК
отговорности за извършване на мониторинг и контрол.
5.2.2. Вариант 2 (предпочетен) - Не се идентифицират негативни социални
въздействия.
5.3. Негативни екологични въздействия:
5.3.1.

Вариант 1 - Не се идентифицират негативни екологични въздействия.
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5.3.2. Вариант 2 (предпочетен) - Не се идентифицират негативни
екологични въздействия.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Въз основа на анализа, съдържащ се в Концепцията по т. 1.3.2. по-горе, на ЗК,
както и на допълнителен анализ и подробен преглед на икономическите, социалните
и екологичните въздействия, е направен качествен анализ на положителните
въздействия на Варианти 1 и 2. Резултатите от анализа са обобщени по-долу:
6.1. Положителни икономически въздействия:
6.1.1. Вариант 1 – Не се идентифицират положителни икономически
въздействия.
6.1.2. Вариант 2 (предпочетен)
икономически въздействия.

–

Идентифицират

се

положителни

Вариант 2 осигурява прилагането на изискванията на ЗК.
В резултат на по-подробните процедурни правила за прилагането на
определени изисквания на ЗК относно законосъобразното провеждане на
процедурите за възлагане на концесии ще се осигури възможност за възлагането на
концесии в страната, съответно за включване на частни инвестиции в обществен
интерес в случаите на недостиг на публични средства. Като резултат това ще
осигурят условия за развитието на качествени публични инфраструктура и услуги.
Наредбата ще създаде необходимите правила за извършване на ефективен
мониторинг и контрол на сключените концесионни договори, в т.ч. на финансовите
елементи на концесиите, определени с тях.
В резултат на Вариант 2 ще се осигурят правила за прилагане на определените
със ЗК задължения за публичните органи и структури, които изпълняват мониторинг
и контрол при възлагането на концесии и при изпълнението на концесионните
договори. Изпълнението на предвидените дейности и функции не е свързано с
неблагоприятни икономически и финансови последици за държавата и за общините,
тъй като не налага необходимост от създаването на нови органи или структури, а
изцяло се основава на наличния капацитет. Разходите за заплати и осигуровки на
персонала в администрациите, които са отговорни за прилагането на акта, ще бъдат
в рамките на утвърдените разходи за персонал по бюджетите им.
Размерът на таксите за производства пред КЗК се запазва в същия размер, в
който се събират по досега действащата Тарифа 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 (отм.).
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Икономическите ползи от приемането на Вариант 2 са свързани с осигуряването
на възможности за:
- постигане на по-голяма ефективност и ефикасност при изпълнението на
строителство и за услуги, възложени чрез концесии, в резултат на определянето на
реда за извършване на мониторинг от страна на концедентите относно изпълнението
на концесионните договори;
- оптимизиране на разходите за контрол в областта на концесиите;
- ограничаване на възможностите за неспазване на европейското законодателство,
съответно за налагане на глоби, в резултат на засиления предварителен контрол при
възлагането на концесии;
- оптимизиране на разходите на концедентите, свързани с възлагането на
концесиите, в резултат на очакваното подобряване на процеса на възлагане.
Осигурява се възможност за прилагането на разпоредбите на ЗК и за
реализиране на обществените отношения при инициирането и провеждането на
производства по обжалване по глава шеста от ЗК. Осигурява се възможност за
покриване на разходите на компетентните органи, направени в съответните
производства.
6.2. Положителни социални въздействия:
6.2.1. Вариант 1 – Не се идентифицират положителни социални въздействия.
6.2.2. Вариант 2 (предпочетен) – Идентифицират се положителни социални
въздействия.
Вариант 2 е пряко свързан с осигуряване на защитата на обществения интерес при
възлагането и изпълнението на концесиите. Той създава възможност за
законосъобразното възлагане и изпълнение на концесиите, както и за гарантиране на
правото на обжалване. По този начин ще бъде осигурена възможност за
реализирането на следните социални ползи:
- подобряване на инфраструктурата и качеството на живота в различните
райони/региони на страната;
- задоволяване на належащи нужди на обществото от редица качествени
услуги от обществено значение (образователни, здравни, спортно-туристически,
културни и др.);
освобождаване на ресурс от бюджета, който да се пренасочи за финансиране
на други обществени нужди;
създаване на заетост, в резултат на повишените инвестиции в изграждането
на публична инфраструктура и предоставянето на обществени услуги.
В допълнение Вариант 2 ще създаде условия за:
оптимизиране на разходите на концедентите, свързани с възлагането на
концесии;
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оптимизиране на разходите за извършване на контролна дейност от
компетентните органи.
Вариант 2 осигурява възможност за постигане на целите, посочени в т. 2, което
ще има положителен ефект върху всички заинтересовани групи.
6.3. Положителни екологични въздействия:
6.3.1. Вариант 1 – Не се идентифицират положителни екологични въздействия.
6.3.2. Вариант 2 (предпочетен) – Не се идентифицират положителни екологични
въздействия.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в
резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи
кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не се идентифицират потенциални рискове от приемането на нормативния акт,
включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
Предложеният нормативен акт няма ефект върху административната тежест за
физическите и юридическите лица от частния сектор.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Предложението не съдържа регулаторни режими и не засяга съществуващи
услуги. То е свързано с прилагането на концесионния режим в страната.

9.

Създават ли се нови регистри?

С предложения нормативен акт не се създават нови и не се засягат
съществуващи регистри.
Когато
отговорът
е
„да“,
те……………………………………….

посочете

колко

и

кои

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?

са
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☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
☐ Да
х Не
Подзаконовият нормативен акт няма да доведе до значителни последици, поради
което той не попада в хипотезата на чл. 20, ал. 3, т. 2 на ЗНА.
12. Обществени консултации:
Основните въпроси за обсъждане в рамките на обществената консултация са:
- Достатъчни ли са предложените правила относно реда за извършване на
мониторинга, управлението и контрола, включително обхватът на контрола, който се
извършва от АПСК, с оглед прилагането на ЗК?
- Осигурява ли се възможност за постигане на посочените в т. 2 цели?
- Разпоредбите на нормативния акт формулирани ли са точно и ясно, с оглед
улесняване на последващото им практическо прилагане?
Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществено обсъждане на
Портала за обществени консултации, съобразно изискванията и сроковете по чл. 26,
ал. 3 и 4 на ЗНА. След приключването на обществените консултации справката за
постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения ще бъде
публикувана в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 5 на ЗНА.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на
цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от
Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното
провеждане и видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐Да
Х Не
Приемането на нормативния акт произтича от ЗК, който транспонира изискванията
на Директивата за концесиите относно мониторинга на възлагането на концесиите.
Уреждането на подробни правила относно органите и структурите, както и на
допълнителните правила за извършване на мониторинг и контрол, е в дискрецията на
държавите-членки.
Тъй като проектът на нормативен акт произтича от ЗК, който транспонира
Директивата за концесиите, като свързана може да се отчете извършената на ниво
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Европейски съюз Оценка на въздействието на предложението за Директива за
възлагане на договори за концесии (Оценка на въздействие на Директивата за
концесиите)11, съответно Обобщение на Оценка на въздействието на предложението
за Директива за възлагане на договори за концесии (Обобщение на Оценката на
въздействие на Директива за концесиите)12.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: За директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ в
администрацията на Министерския съвет – Георги Йончев
Дата: 22.05.2018 г.
Подпис:

11
12

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1588&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1589&from=EN

