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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба 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
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за приемане на нормативни актове на Министерския съвет – Наредба 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.
От 2 януари 2018 г. е в сила нов Закон за концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017
г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм. бр. 7 и 15 от 2018 г.), който отмени действалия до този момент
Закон за концесиите от 2006 г. (ДВ, бр. 36 от 2006 г., отм. от 01.01.2018 г.) и Закона за
публично-частното партньорство (ДВ, бр. 45 от 2012 г., отм. от 01.01.2018 г.), и преуреди
материята за концесиите в Република България. Съществена причина за приемането на
новия Закон за концесиите (ЗК) е необходимостта за транспонирането в националното
законодателство на изискванията на 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 концесиите (заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените
поръчки и Директива 2014/25 относно възлагането на поръчки от секторни възложители).
Законът за концесиите е изчерпателен и в необходимата пълнота урежда
обществените отношения, които подлежат на трайна уредба, както и в достатъчна степен –
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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 да издаде две наредби – Наредба за финансовоикономическите 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
Постановление № 83 от 2018 г. С предложения на Вашето внимание проект на
постановление ще се приеме втората наредба 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 и пред Върховния административен съд.
Приемането на предложения проект на наредба произтича от законовата делегация на
чл. 44 от ЗК, която е отчела необходимостта от по-подробна уредба на реда за осъществяване
на мониторинга, управлението и контрола на концесиите. С наредбата следва да се уреди и
обхватът на контрола, който се извършва от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
Уредбата в изготвения проект на наредба е систематизирана в три глави, първата от
които е общи положения, а останалите две регламентират съответно мониторинга, както и
управлението и контрола на концесиите.
Целите, които се поставят с предложената с проекта на наредба уредба, са:
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.
Законът за концесиите изисква мониторингът да обхваща прилагането на изискванията
за възлагане на концесии и изпълнението на сключените концесионни договори.
Мониторингът за прилагане на изискванията за възлагане на концесии е определен
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съобразно неговия обхват и включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на
системни проблеми. Този вид мониторинг следва да се извършва от дирекция от
специализираната администрация на Министерския съвет, определена със заповед на
министър-председателя, наричана от ЗК, съответно от наредбата „специализирана дирекция
от АМС“. Вторият вид мониторинг – на сключените концесионни договори се извършва от
министрите и кметовете на общини – всеки относно сключените от него концесионни
договори. Редът за извършване на така определените от ЗК видове мониторинг са уредени в
отделни раздели на глава втора от проекта на наредба. С проекта на наредба са определени
обхватът на мониторинга и реда за неговото извършване, както и последиците от него.
С проекта на наредба е определен и обхватът на контрола, който се извършва от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Контролът е външен и
независим, и обхваща изпълнението на определени концесионни договори. Контролът може
да включва извършването както на планови проверки по план, одобрен от Министерския
съвет, така и извънредни проверки по възлагане от Координационния съвет по концесиите.
Одобряването на тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста
от ЗК произтича от чл. 158, ал. 3, т. 4 и от § 6, т. 3 от ПЗР на ЗК. Целта на одобряване на
тарифата е да се гарантира възможността за обжалване на процедурите за определяне на
концесионер и да се покриват разходите на компетентните органи, направени в съответните
производства. С проекта на тарифа се запазва досегашния размер на таксите, събирани за
производства по жалби срещу актове по процедури за определяне на концесионер над
европейския праг в размер 1700 лв. Не е предвидено диференциране на таксите според вида
на концесията, както е понастоящем, тъй като времето за извършване на проучването по
жалбата, съответно – за постановяване на акт по нея, не е обвързано с вида (с или без
трансграничен интерес) и със сложността на концесията, а сложността на концесията не е
обвързана със стойността 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, аналогично на производствата по обжалване по реда на Закона за
обществените поръчки.
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 разпоредби на ЗК е отменен
Законът за концесиите от 2006 и Законът за публично-частното 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 осн. 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
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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.
С постановлението се изменят или изменят и допълват 24 нормативни акта, приети от
Министерския съвет с цел привеждането им в съответствие с разпоредбите на Закона за
концесиите.
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.
В допълнение се предлага наредбата и тарифата да влязат в сила от датата на
обнародване на постановлението в Държавен вестник, което е предвидено като
заключителна разпоредба в текста на постановлението на Министерския съвет.
Проектът на постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и към този доклад
е приложена одобрена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1,
т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Към доклада е приложена и частична предварителна оценка на въздействието на
проекта на постановление, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в
становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на
Министерския съвет.
Проектът на наредба, заедно с частичната предварителна оценка на въздействието, са
обявени за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации, като срокът за
консултации е от 23 май 2018 г. до 23 юни 2018 г. За резултатите от общественото обсъждане
е изготвена таблица, приложена към доклада, в която са посочени приетите предложения,
както и мотиви за предложенията, които не са приети. Към доклада е приложена и таблица,
в която са отразени резултатите от направените бележки и предложенията при
съгласуването на проекта на наредба по реда на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
Приемането на предложения проект на постановление не налага изготвянето на
справка за съответствие с европейското право, тъй като изискванията на Директивата за
концесиите са напълно транспонирани със ЗК.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

ГОСПОЖО

И

ГОСПОДА

ЗАМЕСТНИК

МИНИСТЪР-

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с изложеното и на основание чл. 35 от Закона за концесиите и чл. 8, ал. 2
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
предлагам Министерският съвет да приеме предложения проект на Постановление за
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приемане на Наредба 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.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
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