Изх. № BSDA 93/23.11.2018 г.

ДО
Г-Н НЕНО ДИМОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОПИЕ
ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Относно: Становище на АПБНБ във връзка с публикуван за обществени консултации проект
на Наредба за реда за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на концесия
за добив на минерална вода и за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните
договори за минерална вода (Наредба)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,
В качеството си на пряко заинтересована страна, Асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки, представител на над 70% от пазара в сектора в страната, вкл. на
бутилираните води, изразява аргументирано становище с принципи коментари и конкретни
предложения във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба, както
следва:
I. Принципни коментари и предложения:
1. Концесиите за добив на минерална вода са изключени от обхвата на Закона за концесиите
– съгласно Раздел VІ, Глава Първа, чл. 25, ал. 2. Аргументирано както от факта, че дейността добив
на минерална вода не попада в обхвата на транспонираното със Закона за концесиите европейско
законодателство, но също и от неприложимостта на заложените за концесиите за ползване,
строителство и услуги правила за специфичния обект на концесиите за добив на минерални води.
Единствено приложими от Закона за концесиите са неуредените с Наредбата въпроси, свързани
със стратегическото развитие и планиране на концесиите за добив на минерална вода,
мониторинга, управлението и контрола, финансирането на дейността и Националния концесионен
регистър. Процедурни елементи, принципни положения и други изисквания, вкл. терминологични
специфики, заложени в Закона за концесиите и развити в подзаконовите актове по прилагането
му, не са подходящи и приложими при концесионирането на минерални води. Включените в
Наредбата препращания към други приети въз основа на Закона подзаконови нормативни актове,
в огромната си част са напълно несъотносими към урежданата с Наредбата по чл. 47, ал. 1 от
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Закона за концесиите материя. В тази връзка и с цел създаване на яснота на разпоредбите и
предпоставка за унифицираното им, а не тълкувателно прилагане, от текстовете на Наредбата
следва да бъдат премахнати всички референции към издадените по Закона за концесиите
подзаконови нормативни актове и включени в Наредбата само и единствено приложимите за
концесиите за добив на минерални води изисквания в тяхната конкретика. Подобен подход е още
по-важен предвид широкия кръг концеденти –представители на централната и на местните власти.
Конкретни примери в тази насока са:
а) премахването на необосновано взаимствания от Закона за концесиите подход за делене на
офертата на „предложение“ и „обвързващо предложение“ (чл. 15, чл. 24 - чл. 27, чл. 35 и чл. 37);
б) изрично включване на приложимите към процедурата за концесии за добив на минерални
води елементи на финансово-икономическия анализ в разпоредбата на чл. 16, ал. 4, както това е
направено по отношение на елементите на правния анализ, регламентирани в ал. 3 на същия член;
Премахването на референциите към Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията в чл. 11 и конкретно посочване на изискванията към
уведомлението на кмета на общината към министъра на околната среда и водите.
2. Предлаганият с Наредбата подход за дефиниране на обект на концесия за добив на
минерална вода използвана по предназначение определено в чл. 3, ал. 1, т.1 необосновано
въвежда ограничения и тежести както за държавата, така и за икономическите оператори –
кандидати за концесионери, в случаите когато минералната вода от находището е разкрита от
повече от едно водовземно съоръжение, отговарящи на условията за включване в обхвата на
концесия. Такива към момента, а също и с очаквания за увеличение, са преобладаващите случаи
при находищата на минерални води изключителна държавна собственост, както и част от
находищата публична общинска собственост. Отчитайки разпоредбата на чл. 47, ал. 11 от Закона
за водите, в Наредбата следва да се предвиди възможността в обекта на концесията да бъде
включено както едно, но също и повече конкретни водовземни съоръжения, които разкриват
водата от находището, при спазване на изключенията - находищата, определени като райони по
приложение № 2 от Закона. Провеждането на отделни процедури за предоставяне на концесия за
добив на минерална вода от находище с предназначение по чл. 3, ал. 1, т.1 за всяко отделно
водовземно съоръжение е неоправдано в случаите на наличие на заявен икономически интерес
и/или решение на концедента. В тези случаи откритата процедура, предвидена в Наредбата не
може да бъде приложена в заложения й смисъл и цялост.
3. Адмирирайки предложената разпоредба на чл. 6, ал. 3 считаме, че по аналогичен начин
следва да се регламентира и възможността за изменение на предоставения за добив капацитет в
определени граници. Нормативно поставена подобна възможност гарантира както
равнопоставеност на всички кандидати в процедурата за предоставяне на концесия, но и
необходимата гъвкавост за поддържане на равновесието между ползи и рискове за концесионера
и концедента. Следва да се има предвид, че с разпоредбата на чл. 2, ал. 1 на Наредбата всички
рискове по осъществяване на концесионната дейност, с изключение на риска от пълно или
частично погиване на обекта на концесията са прехвърлени върху концесионера. Същевременно
налице са рискови фактори, извън контрола и правомощията на концесионера, които сериозно
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могат да увредят неговия интерес и споразумяните с договора параметри на концесията. Сред тях
е невъзможността да се гарантира предоставения капацитетен добив поради възникнал след
сключването на концесионния договор прекомерен натиск в резултат на предоставено на трети
лица право на водовземане от находището. Искането за увеличение на предоставения с договора
капацитет в определени граници би било също изцяло в интерес на държавата. Едно
ограничително тълкувателно прилагане на разпоредбата на чл. 42 от Наредбата може да постави
ненужна бариера пред потенциала за увеличение на приходите от концесията, вкл. и другите
преки и косвени ползи за държавата, като увеличение на данъчни постъпления, увеличена заетост
и свързаните с нея допълнителни приходи.
4. От принципен и важен характер е необходимостта от прецизиране на разпоредбите в
подготвителната фаза на процедурата, както по отношение на инициираните по служебен път
концесии, но и тези при проявен от страна на икономически оператор интерес. С разпоредбата на
чл. 11, ал. 1 се въвежда оценка „по целесъобразност“ на постъпило предложение. Предвид
възможността концесионни процедури да се инициират служебно, по преценка на концедента,
оценката по постъпило предложение следва да бъде фокусирана на първо място „по
законосъобразност“, т.е. за изпълнението на условията за стартиране на фазите на процедурата.
Понятието „целесъобразност“ има широк и създаващ възможности за тълкувателно прилагане
смисъл, вкл. за отхвърляне на предложение от мотиви в разрез с обществения интерес. В тази
връзка, ако бъде запазена възможността за преценка по „целесъобразност“ на постъпили
предложения, то задължително следва да бъде въведен механизъм за писмено обосноваване на
отказ (а не просто уведомление за намерения за последващи действия) и възможност за
обжалване. В допълнение, считаме за уместно намаляването на 3-месечния срок по чл. 11, ал. 3 на
един месец - срок напълно достатъчен за проверка изпълнението на заложените в Наредбата
изисквания. На следващо място бихме искали да коментираме разпоредбата на чл. 10, ал.4, в
ограничителната й част – непораждане на каквито и да е права за внеслия предложения
икономически оператор. Считаме, че Наредбата следва да уреди възможността представилия
предложение оператор да може да бъде оправомощен/допуснат от компетентните органи да
инициира извършването/извършва за своя сметка на определени действия за осигуряване на
съответствие с минималните изисквания за започване на подготвителни действия, в случай на
отсъствие на някое от тях. По този начин ще се стимулира концесионната дейност, без да се
натоварва държавата, особено важно предвид финансовите и капацитетни ограничения на
общините. Ще се постигне ускоряване на действията в подготвителния етап. Експертно съдействие
от страна на Министерството на околната среда и водите в подготвителния етап по отношение на
находищата - публична общинска собственост следва да бъде предвидено в Наредбата, поне на
аналогично ниво на предвиденото за предоставените на общините за управление находища –
изключителна държавна собственост. В допълнение към ползите от подобна подкрепа ще се
гарантира и прилагането на унифициран подход в процеса, изключително значимо от гледна точка
на осигуряването на равни конкурентни условия на пазара, който не третира различно
бутилираните натурални минерални води, добити от общински или находища – изключителна
държавна собственост.
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5. По отношение на заложените изисквания в процедурата за определяне на концесионер,
както и по отношение на подготовката на свързаната с провеждането й документация бихме
искали да обърнем внимание на следното:
а) в решението за откриване на процедура за концесия и в документацията по нейното
провеждане следва да бъдат определени не избирателно, а дефинитивно и в комплексност
изискванията към професионалните и техническите възможности, както и към финансовото и
икономическото състояние на участниците. Липсата на изисквания по който и да било от
цитираните показатели (както е предвидено в Наредбата чрез използването на съюза „или“ при
изреждането им) би влошило оценката на предложенията, субективизирало нейния резултат и
намалило шансовете за постигане на залагания максимален ефект от провеждането на открита
концесионна процедура. В тази връзка е необходима замяната на съюза „или“ с „и“ или със
запетая в разпоредбите на чл. 15, ал. 5, буква б), чл. 20, ал.3, т.3 и чл. 24, ал. 3, т.4.
б) С разпоредбата на чл. 16, ал. 1 Наредбата предвижда възможността изготвянето на
документацията за провеждане на концесионна процедура да бъде възлагано от концедентите на
трети лица. Провеждането на обществени поръчки за възлагане крие като минимум основателни
рискове за ненужно забавяне на процедурите поради обжалване. Подобен подход би бил уместен
само при наличието на голям брой процедури, провеждани с висока честота, каквито не се
наблюдават. Относително не големия и краен брой находища на минерална вода спрямо броя на
концедентите (преимуществената част от находищата - изключителна държавна собственост са
предоставени за управление на общините или са общинска собственост) и честота на
провеждането на процедури, която за последните 10 години средно е под 1 на годишна база, не
обосновава предложения подход. Дори да е създаден като възможност имаме основателни
съмнения, че той ще бъде най-често предпочитания. Наредбата също така предоставя
възможности концедентите да привличат консултанти, вкл. външни лица – физически и
юридически в състава на Комисията, която провежда процедурите за експертна подкрепа.
Считаме за необходимо изискванията към външните лица - консултанти да бъдат фокусирани
единствено върху компетентността им свързана с предмета на дейност на концесията, а не с
провеждането на концесионни процедури по принцип, както се предлага. Това оправдава и
предвидените допълнителни разходи за държавата за привличане на допълнителна експертиза.
6. По отношение на разпоредбата на чл. 46 от Наредбата, определяща възможностите за
изменение на концесионния договор считаме за абсолютно необходимо да бъдат конкретизирани
заложените условия, при които не може да бъде извършвано изменение. Използваният термин
„промяна на цялостния характер на концесията“, наличието на каквато е заложено да се счита за
съществена промяна и да възбранява изменения на договора е твърде широко тълкувателен. С
цел превентиране използването му в смисъл, който не е залаган от органа по приемане на
Наредбата, както и за унифицираност в практиката, неговото значение или трябва да бъде
конкретизирано или да бъде премахнат от разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т.3. От ревизия се нуждае
и подхода за съществено изменение да се счита нарушено равновесие между ползи и рискове за
концесионера и концедента в случите на изграждане на ново водовземно съоръжение, ако такова
право не е предоставено в решението за концесията. Обективна и непреодолима необходимост
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от подмяна на водовземно съоръжение може да възникне във всеки един момент от 35 годишния
срок на концесията. Настъпването на подобна необходимост (непланирана инвестиция в
значителен размер) неминуемо води до нарушаване баланса на интересите и респективно
поражда необходимост от изменение на договора. Обосновано от факта, че държавата не
гарантира на концесионерите експлоатационната пригодност на включените в обекта на
концесията съоръжения, че в подготвителния етап на процедурата и нейната документация не е
предвидено изготвянето на оценка на риска от настъпване на промяна на характеристиките на
обектите на концесията (вкл. водовземното съоръжение) без вина на концесионера,
предложеното изискване в чл. 46, ал.2, т.2 следва да бъде заличено.
7. В предложения вид Наредбата не създава стимули за насърчаване на инвестициите в
изграждането на нови водовземни съоръжения. Асоциацията нееднократно е алармирала
Министерството за резонно очакваната необходимост от подмяна на съществуващите водовземни
(експлоатационни) съоръжения на находищата на минерална вода. Отчитайки факта, че тяхното
изграждане в масовия случай е реализирано в периода 70-те и ранните 80 години на миналия век,
ефективното използване и опазване на ценния природен ресурс неминуемо ще бъде съпътствано
от необходимостта от подмяна на експлоатационните съоръжения. Измеренията на негативния
ефект са не само в намален дебит в следствие на влошаване на техническите параметри на
съоръженията, но и като промяна на качествените характеристики на състава на водите, който за
да се използват за питейни нужди, следва да остава неизменен и с питейни качества в
оригиналната чистота на водата в находището. През 2009 г., с измененията на Закона за водите,
при отсъствие на финансови възможности на държавата да инвестира в подмяната на
съоръженията, беше предоставена възможността и на концесионерите да инвестират в
изграждането на нови съоръжения. Законовият регламент предвижда безвъзмездното даряване
на изградените от икономическите оператори съоръжения на държавата - принцип, които не
оспорваме. Въпреки това, особено с фокус върху неразработените находища с минерални води с
доказани питейни качества, каквито има много случаи, Асоциацията продължава да е на мнение,
че е удачно и е във обществен интерес, да бъдат намерени възможности за стимулиране на
инвестициите в подмяната на технически остарелите и носещи потенциален риск за качествата на
ресурса съоръжения с нови, адекватни както на предназначеното им използване, така също и на
технологичното развитие. Мнението ни е, че това може да стане чрез приспадане на определен
размер от реализираните инвестиции във времето за сметка на приходите от концесионните
възнаграждения. Такъв подход, заложен още като нормативна възможност в процедурата на
концесиониране и в рамките на изпълнението на концесионните договори, следва да бъде
прилаган по отношение на изрядно изпълняващите задълженията си концесионери и насочен към
стимулиране разработването на нови находища и в подкрепа към МСП, опериращи на по-малки
находища.
II. Конкретни предложения за редакции:
1. Разпоредбата на чл. 3 ал. 2 да придобие следната редакция:
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„Обект на концесията по ал.1 е минералната вода от находище на минерална вода, разкрита с
едно или повече конкретни водовземни съоръжения, заедно с водовземните съоръжения и
вътрешния пояс на санитарно-охранителната им зона.“ Мотив: Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 не
урежда хипотезата в случаите, когато водата от находището е разкрита от повече от едно
водовземно съоръжение, каквито са преобладаващите случаи по отношение на находищата на
минерални води изключителна държавна собственост. Отчитайки разпоредбата на чл. 47, ал. 11 от
Закона за водите, процедурата за предоставяне на концесия следва да предвижда възможността
концесионната процедура да обхваща едно или повече водовземни съоръжения, които разкриват
водата от находището с изключение на находищата, определени като райони по приложение № 2
от Закона за водите.
2. В разпоредбата на чл. 8 думите „,както и Наредбите по чл. 34 и/или 44 от Закона за
концесиите.“ се заличават.
3. В разпоредбите на чл. 10, ал.1, ал. 3 и ал.4; чл. 11, ал.1, ал.2, ал.3; чл. 20, ал. 1; чл. 24, ал.1 и чл.
28, ал. 2 думите „кандидат за икономически оператор“ и използваните словоформи следва да
бъдат заменени с „кандидат за концесионер“. Мотив: Визираните в Наредбата лица са
икономически оператори, които кандидатстват да бъдат определени за концесионери на
находище на минерална вода.
4. В чл. 11, ал.1 думата „целесъобразно“ се заменя със „законосъобразно“, а думите „съгласно
изискванията на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите
елементи на концесията, приета с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ,
бр.44 от 2018 г.).“ се заличават или се посочват конкретните приложими изисквания.
5. В чл. 11, ал. 2 думите „по чл.11, ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията“ се заменят с посочване на конкретните приложими
изисквания или референция към тях, дефинирани в отделна разпоредба или част от Наредбата.
6. В чл. 11, ал. 3 думите „три месеца“ се заменят с „един месец“ и се добавя ред за обжалване на
решението в случай на отказ.
7. В чл. 12, т.3 след думите „друга предоставена“ се заменят с „предоставена на друг
концесионер“. Мотив: отразяване логиката на разпоредбите на Закона за водите (чл. 47, ал. 11 от
ЗВ).
8. В чл. 13, т. 2 думите „конкретното водовземно съоръжение на“ се заличават; а в чл. 13 т. 3
друга предоставена“ се заменят с „предоставена на друг концесионер“. Мотив: отразяване
логиката на разпоредбите на Закона за водите (чл. 47, ал. 11 от ЗВ).
9. В чл. 14, ал. 2 т.1 следва да се фиксира краен срок, като в края на разпоредбата се добави “който
не може да е по-дълъг от … “
10. В чл. 15, ал. 3, т.3 думите „от конкретно водовземно съоръжение“ се заменят с „от едно или
повече конкретни водовземни съоръжения“.
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11. В чл. 15, ал. 5 т.3 се правят следите изменения и допълнения: 11.1) в буква б) думите
„професионалните или техническите възможности, или към финансовото и икономическото
състояние на участниците“ се заменят с „професионалните и техническите възможности, и към
финансовото и икономическото състояние на участниците“; 11.2) създават се нови букви в) и г)
както следва:
„в) информация за обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или
изменението на които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие
между ползи и рискове за концесионера и концедента, както и за последиците от нарушаване на
равновесието;
г)информация за състоянието, в което обектът на концесията се предава на концесионера“;
12. В чл. 15, ал. 6, т.7 думите „(предложение и обвързващо предложение)“ се заличават;
13. Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 се заличава. В чл. 16, ал. 2, т.1 трябва да се направи редакция,
която уточнява, че става въпрос за предходно проведена процедура, а референцията към Закона
за концесиите - да се конкретизира, че става въпрос за отменения Закон; разпоредбата на чл. 16,
ал. 2, т.2 – да се заличи;
14. В чл. 16, ал. 4 думите „към финансово-икономическия анализ съгласно приложение № 1 към
чл.31 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на
концесията“ се заменят с изброяване на конкретните приложими изисквания;
15. Разпоредбата на чл. 18, ал. 3 следва да се допълни с цел създаване на яснота за обхвата на
съгласувателната процедура, срокът и формата (актът) за произнасяне;
16. В чл. 20, ал. 3, т.3 думите „професионалните или техническите възможности, или към
финансовото и икономическото състояние на участниците“ се заменят с „професионалните и
техническите възможности, и към финансовото и икономическото състояние на участниците“;
17. В чл. 20, ал. 12 думите „,или професионален опит във възлагането на концесии“ да се
заличат;
18. Разпоредбата на чл. 21 да се конкретизира с цел яснота за реда и размера на заплащане на
възнаграждение на членовете на Комисията, вместо предложената обща препратка към
разпоредби от Закона за концесиите, съдържащи и други изисквания, вече включени в предходни
разпоредби на Наредбата;
19. В чл. 24, ал. 3, т. 4 думите „професионални или технически способности и/или за финансово и
икономическо състояние“ да се заменят с „професионални и технически способности, и за
финансово и икономическо състояние“;
20. В чл. 24, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 20.1. В основното тяло на
разпоредбата думите „предложение и обвързващо предложение.“ се заличават; 20.2. В т.1 буква в)
думите „модел, включващ“ се заличават; 20.3. В точка 2 думите „Обвързващото предложение
съдържа “ се заменят с „Офертата съдържа и“;
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21. Разпоредбата на чл. 24, ал. 5 се заличава, а в чл. 24, ал. 6 думите „обвързващото
предложение“ се заменят с „офертата“;
22. В чл. 25 и чл. 26 думите „(предложението и обвързващо предложение)“ се заличават;
23. В чл. 27, ал. 1 в основното тяло думите „(предложението и обвързващо предложение)“ се
заличават: в т.1 думите „"Предложение", "Обвързващо предложение"“ се заменят с „“Оферта““,
а в ал. 2 думите „, предложението и обвързващото предложение“ се заменят с „и офертата“;
24. В чл. 37, ал. 1 думите “чрез прилагане на методиката за оценка на офертите“ се заличават, а
думите „обвързващото предложение“ се заменят с “офертата“;
25. В чл. 46 ал. 2, т. 2 думите „в т.ч. и в случай на изграждане на ново водовземно съоръжение,
разкриващо минерална вода от находището, без да е създадено такова право за
концесионера в решението за предоставяне на концесията“ да се заличат, а в т. 3 думите „и
цялостния й характер“ да се заличат или конкретизират.

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България разчита, че представените
коментари, принципни и конкретни предложения във връзка с Наредбата ще бъдат обстойно
разгледани от страна на Министерството на околната среда и водите и приети. Както сме
декларирали неедократно, вкл. и по повод на разработването на проекта на Наредба, сме в
готовност за провеждане на допълнителни обсъждания и активно участие в конструктивен диалог
с екипа на ведомството за намиране на решения, които да стимулират системен ръст на устойчиви
инвестиции в по-ефективното използване на огромния потенциал, които има страната ни –
изключително богата на многообразни по състав и характеристики минерални води с питейни
качества.

С уважение
Жана Величкова
Изпълнителен директор
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