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§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от 

обществен интерес, предоставено от концедент на търговец – концесионер, срещу 

задължението на концесионера да изгради и да управлява и поддържа обекта на 

концесията или да управлява услугата на свой риск.” 

§ 2. Член 3 се изменя така: 

„Чл. 3. (1) Концесията за строителство има за предмет частично или 

цялостно изграждане на обекта на концесията и неговото управление и поддържане 

след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, като възнаграждението 

се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията или от това 

право и компенсация от страна на концедента по чл. 6. 

(2) Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва 

предоставянето на услуга от обществен интерес и/или извършването на други 

стопански дейности срещу получаването на приходи. 

(3) Изграждането на обекта на концесията включва дейностите по неговото 

строителство или проектиране и строителство за срока на концесията, както и 

възстановяването на обекта след случай на непреодолима сила. 

 

(4) Управлението и поддържането на обекта на концесията включва 

поддържането в наличност на обекта и на услугите и стопанските дейности, които се 

осъществяват чрез него, и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор.” 

§ 3. Член 4 се изменя така: 

„Чл. 4. (1) Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от 

обществен интерес на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в 

правото на концесионера да експлоатира услугата или от това право и компенсация от 

страна на концедента по чл. 6. 

(2) Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес 

включва предоставянето на услуги и/или извършването на други стопански дейности 

срещу получаването на приходи. 
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(3) Управлението на услуга от обществен интерес включва поддържането в 

наличност на услугата и осигуряването на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоставяните услуги в съответствие с клаузите на концесионния договор.  

(4) Концесията за услуга може да включва и извършването на частични 

строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост от частично 

разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на обекта 

на концесията. 

(5) В случаите по ал. 4 в решението за откриване на процедурата за 

предоставяне на концесия и в концесионния договор частичните строителни и 

монтажни работи се определят като следствие или допълнение към основния предмет 

на концесията.” 

§ 4. Член 6 се изменя така: 

„Чл. 6. (1) Компенсацията по чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 се извършва чрез 

заплащане от концедента на концесионера на част от разходите за изграждане, 

управление и поддържане на обекта на концесията или за управление на услугата от 

обществен интерес. 

(2) Компенсацията по ал. 1 не освобождава концесионера от поемане на 

риска по изграждането и поддържането на обекта и по управлението на услугата и се 

допуска при необходимост от: 

1. постигане на социално приемлива цена на услугата от обществен 

интерес, когато цената се определя с нормативен акт, или 

 

2. възстановяване обекта на концесията след случай на непреодолима сила.  

(3) Компенсацията за изграждане, управление и поддържане на обекта на 

концесията се дължи след въвеждане на обекта в експлоатация и се извършва само за 

времето, в което обектът е в наличност. 

(4) Компенсацията за управление на услугата се извършва само за времето, 

в което услугата от обществен интерес е в наличност.” 

§ 5. В чл. 8 т. 2 се изменя така: 

„2. прогнозираните разходи за изграждане, управление и поддържане на 

обекта или за управление на услугата и приходи от експлоатацията.” 

§ 6. Член 10 се изменя така: 

„Чл. 10. (1) Концесията се предоставя за срок до 35 г.  

(2) Конкретният срок се определя, като се вземат предвид финансово-

икономическите показатели на концесията и техническите и/или технологичните 

особености на обекта на концесията и/или на управлението на услугата от обществен 

интерес. 

(3) Срокът на концесията започва да тече от датата на влизане в сила на 

концесионния договор. 
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(4) Срокът, определен с концесионния договор, може да се удължава в 

рамките на срока по ал. 1 и при условия, определени с решението за откриване на 

процедурата за предоставяне на концесия.” 

§ 7. Член 11 се изменя така: 

„Чл. 11. Обектът на концесията може да включва и принадлежности, 

съществуващи или които ще бъдат изградени във връзка с концесията.” 

§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея: 

а) в т. 2 след думата „собственост” се поставят точка и запетая и текстът до 

края се заличава; 

б) в т. 3 след думата „собственост” се поставят точка и запетая и текстът до 

края се заличава; 

в) в т. 4 след думите „публично-правна организация” са поставя точка и 

текстът до края се заличава.  

2. Създава се ал. 2: 

„(2) При концесията за услуга обектът на концесията може да е собственост 

на концесионера.”  

§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „по чл. 13” се добавя „ал. 1”, а думата „строителство” 

се заменя с „изграждане”. 

2. В ал. 2 след думите „по чл. 13” се добавя „ал. 1”. 

3. В ал. 3 след думите „по чл. 13” се добавя „ал. 1”. 

§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) В случаите по чл. 13, ал. 1 концедентът запазва правото на собственост 

върху обекта на концесията, включително върху принадлежностите.” 

2. Алинея 2 се отменя. 

3. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Приращенията и подобренията върху обект по чл. 13, ал. 1 или върху 

принадлежностите, включително когато не са в изпълнение на концесионния договор, 

стават собственост на концедента от момента на възникването им.”  

4. В ал. 4 след думите „по чл. 13” се добавя „ал. 1”. 

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Концедент за обектите – собственост на публично-правна организация, 

която е еднолично търговско дружество, на което държавата или община е собственик 

на капитала, е съответният министър или общински съвет.” 
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§ 12. Член 18 се изменя така: 

„Чл. 18. (1) Концесионер е лицето, на което чрез сключване на 

концесионния договор се предоставя концесията.  

(2) Концесията се предоставя на участника в процедурата, определен за 

концесионер. 

(3) Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или 

обединение, което не е търговец, концесията се предоставя на новоучредено търговско 

дружество, в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно 

участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора 

им за обединение. Когато участникът, определен за концесионер, е търговец, 

концесионният договор може да се сключи с новоучредено търговско дружество, в 

което участникът притежава целия капитал, когато това е посочено в офертата. 

(4) Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, 

концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, в което участникът е 

едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от него едноличен 

търговец. 

(5) Когато това е определено като условие, с решението за откриване на 

процедурата за предоставяне на концесия концесията се предоставя на новоучредено 

търговско дружество, в което собственици на капитала са участникът, определен за 

концесионер, и: 

1. държавата, съответно общината, съответно публично-правната 

организация, и/или 

2. посочено в решението еднолично търговско дружество, в което дяловете 

или акциите са собственост на държавата, съответно общината, съответно публично-

правната организация, и/или 

3. държавно, съответно общинско, предприятие.  

(6) В случаите по ал. 3-5 лицето, което сключва концесионния договор, е 

обвързано от офертата на участника, определен за концесионер.” 

§ 13. Създава се чл. 18а: 

„Чл. 18а. (1) Едноличните търговски дружества с държавно или общинско 

участие в капитала и държавните или общинските предприятия могат да експлоатират 

обект от обществен интерес или услуга от обществен интерес без концесия, когато 

това е предвидено със закон.” 

(2) Условията и редът за експлоатация на обектите се определят с договор, 

сключен между органа, който упражнява правото на собственост на държавата или 

общината в дружество или предприятие по ал. 1. С договора се определят правата и 

задълженията на страните. 

(3) Алинея 1 се прилага и за търговски дружества, капиталът на които е 

собственост на държавата и на една или повече общини.” 

§ 14. В чл. 19 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Подготвителните действия и внасянето на предложение за 

предоставяне на концесия за обект – държавна собственост, наричана  
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по-нататък „държавна концесия”, се осъществява от министър, определен със закон. В 

случаите, когато липсва оправомощаване от закон, подготвителните действия се 

извършват от: 

1. министъра или ръководителя на ведомството – първостепенен 

разпоредител с бюджетни кредити, който ръководи министерството, съответно 

ведомството, на което съответният обект е предоставен за управление; 

2. министъра, чийто второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е 

ведомството, на което съответният обект е предоставен за управление; 

3. министъра, който упражнява правата на собственост на държавата в 

търговец – публично предприятие, на което обектът е предоставен за управление; 

4. министъра на регионалното развитие и благоустройството – в останалите 

случаи.” 

§ 15. Член 20 се изменя така:  

„Чл. 20. (1) Подготвителните действия за предоставяне на концесия 

започват по инициатива на съответния орган или по инициатива на заинтересувано 

лице.  

(2) Подготвителните действия се откриват със заповед на съответния орган 

по чл. 19, ал. 1 – 3 и се извършват по ред, определен с правилника за прилагане на 

закона. 

(3) Инициативата на заинтересуваното лице мотивира целесъобразността на 

концесията от гледна точка на концедента, като при концесия за строителство се 

придружава с прединвестиционно проучване.  

(4) Инициативата на заинтересуваното лице не поражда за него права или 

привилегии.” 

§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Подготвителните действия включват осигуряване от органа по чл. 19, 

ал. 1 – 3 изработването на обосновка на концесията.” 

2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато такава е проведена”. 

3. В ал. 4 думите „и на анализите и редът за тяхното изработване” се 

заменят с „и редът за нейното изработване”.  

§ 17. В чл. 24 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Изборът на открита или ограничена процедура се извършва свободно.” 

§ 18. В чл. 26 ал. 5 се изменя така: 

„(5) Минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението 

на критериите за подбор на кандидатите се определят в съответствие със спецификата 

на обекта на концесията и/или управлението на услугата от обществен интерес и се 

посочват в обявлението.” 

§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения: 

1. Алинея 6 се изменя така: 
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„(6) В резултат на определените при  разговорите подходящи решения на 

обстоятелствата по ал. 3 комисията изработва, а органът по  

чл. 19, ал. 1-3 одобрява документация за участие в процедурата. При необходимост 

преди одобряване на документацията по предложение на съответния орган 

концедентът може да приеме решение за допълване на решението за откриване на 

процедурата за предоставяне на концесия.” 

2. Алинея 7 се отменя. 

§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) в т. 11 след думата „условията” се добавя „и формата” и се създава буква 

„д”: 

„д) формата на концесионно плащане и/или паричният й еквивалент;” 

б) точка 12 се изменя така: 

„12. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната;” 

в) създава се нова т. 13: 

„13. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на 

защитените територии, зони и обекти;” 

г) досегашните т. 13-18 стават съответно т. 14-19; 

д) създава се т. 20: 

„20. случаите, в които концесионният договор може да се изменя с 

допълнително споразумение без решение на концедента.” 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) С решението по ал. 1 концедентът може да определи концесията да се 

предостави при условията на чл. 18, ал. 5. В тези случаи решението съдържа и: 

1. размера на участието в капитала на участника, определен за концесионер; 

2. вида и размера на вноската, с която лицето по чл. 18, ал. 5  ще участва в 

капитала; 

3. съществените елементи на акционерно споразумение или споразумение 

между съдружниците или на всяко друго аналогично споразумение, целта на което е 

да определи договорните отношения за разпределяне на правата и задълженията 

между акционерите, съответно съдружниците.” 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.  

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

„(5) Решението по ал. 1 не се обнародва и не подлежи на обжалване.” 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

§ 21. В чл. 40, ал. 1 думите „влизането в сила” се заменят с „приемането”, а 

след думите „за обнародване в” се добавя „електронната страница на”. 

§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 



 

 

 
7 

1. В т. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „както и начина за 

получаване на описателния документ при състезателния диалог”. 

2. В т. 15 накрая се поставя тире и се добавя „при ограничена процедура”. 

3. Точка 16 се изменя така: 

„16. място, дата и час на отваряне на офертите и на заявленията – при 

ограничена процедура и състезателен диалог;”. 

4. В т. 20 думата „документите” се заменя с „начина”. 

5. Точка 26 се изменя така: 

„26. други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на 

извършваните чрез него стопански дейности, включително условието по чл. 39, ал. 3.” 

§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Органът по чл. 19, ал. 1 – 3 изпраща електронния формуляр с 

обявлението в електронната страница на „Държавен вестник” за обнародване и в 

Националния концесионен регистър за вписване. В 5-дневен срок от изпращането му 

обявлението се обнародва и се вписва в Националния концесионен регистър.” 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Едновременно с изпращането му в „Държавен вестник" обявлението за 

концесия за строителство със стойност над определената с регламент на Европейската 

комисия се изпраща по електронен път и до Европейската комисия.” 

§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) В съобщението се посочват най-малко обектът на концесията и 

номерът на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник", в който е 

обнародвано обявлението.” 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) В съобщението не може да се включва информация, която не се 

съдържа в обявлението.” 

§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) създават се нови т. 2 и 3:  

„2. документите, с които се удостоверява липсата на основание за 

допускане до участие в процедурата; 

3. критериите за подбор и документите, с които се удостоверява 

съответствието с тях;” 

б) досегашните т. 2-7 стават съответно т. 4-9. 

2. Алинея 4 се изменя така: 



 

 

 
8 

„(4) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от 

действителните разходи за нейното изработване. Лицата имат право да разгледат 

документацията на място, преди да я закупят.” 

3. Създава се ал. 5: 

„(5) Срокът за получаване на документацията за участие в процедурата не 

може да бъде по-кратък от срока за подаване на заявления и/или оферти.” 

§ 26. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 след думите „заместник-председател и” се добавя „още”. 

2. В ал. 5 думите „членовете” се заменят с „останалите членове”. 

§ 27. В чл. 47, ал. 1 думата „министърът” се заменя с „органът”. 

§ 28. В чл. 48, ал. 1, т. 6 след думите „или документи” се добавя „на 

заинтересуваните лица, кандидатите и участниците”. 

§ 29. В чл. 50, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 думите „датата на обнародване на обявлението” се заменят с 

„датата на изпращане на обявлението в електронната страница на” и думите 

„правилника за прилагане на закона” се заменят с „регламент на Европейската 

комисия”. 

2. В т. 2 думите „датата на обнародване на обявлението” се заменят с 

„датата на изпращане на обявлението в електронната страница на”. 

§ 30. В чл. 54 ал. 1 се изменя така: 

„(1) В случаите по чл. 53 концесионерът определя подизпълнителите по 

реда на Закона за обществените поръчки, като срокът за получаване на: 

1. заявления за участие в процедурата не може да бъде по-кратък от 37 дни 

от датата, на която обявлението е обнародвано на електронната страница на 

„Държавен вестник”; 

2. офертите, не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата, на която 

обявлението е обнародвано на електронната страница на „Държавен вестник”, или от 

датата, на която са изпратени поканите за представяне на оферти.” 

§ 31. В чл. 58 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2, т. 1 думите „определяне на” се заменят с „определяне за”. 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) При концесия за строителство със стойност на предвидената 

инвестиция за строителство на обекта на концесията над определената с регламент на 

Европейската комисия едновременно с изпращането му в „Държавен вестник” 

решението се изпраща по електронен път и до Европейската комисия.” 

§ 32. В чл. 59 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така: 

„1. конкретизират условията на концесията и правата и задълженията на 

страните в съответствие с офертата на участника, предложен за концесионер, които не 
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са определени или са определени в граници с решението за откриване на процедурата 

за предоставяне на концесия;”. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато класираният на първо място участник не сключи концесионния 

договор в определения срок, концедентът може да определя за концесионер 

последователно класираните на следващи места участници.” 

§ 33. В чл. 60 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:  

„5. определеният за концесионер участник откаже да сключи концесионен 

договор.” 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Решението по ал. 1 се съобщава на заинтересуваните лица, когато има 

такива, и подлежи на обжалване в 10-дневен срок от съобщението по реда на глава 

единадесета.” 

3. В ал. 4 думата „обнародването” се заменя с „влизането в сила”. 

§ 34. Член 63 се изменя така: 

„Чл. 63. Концесионният договор се сключва без провеждане на преговори в 

съответствие с проекта, включен към документацията за участие, и с офертата на 

участника, определен за концесионер.” 

§ 35. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) създава се нова т. 19: 

„19. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се 

предава на концедента след изтичане срока на концесията;” 

б) досегашните т. 19 и 20 стават съответно т. 20 и 21. 

2. В ал. 3 т. 4 се отменя. 

§ 36. В чл. 72, ал. 1 думите „смърт на физическото лице концесионер, или 

при” се заменят с „правоприемство на фирмата на концесионер – едноличен търговец, 

или при преобразуване, или”.  

§ 37. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Концедентът може да прекрати концесионния договор и без да дава 

срок при неизпълнение от страна на концесионера на условие за осъществяване на 

концесията или на основно задължение, определено с договора.” 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) Когато неизправна страна е концесионерът, действия за прекратяване 

на концесионния договор се предприемат от органа, който представлява концедента по 

договора, а прекратяването се извършва с решение на концедента.” 
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§ 38. В чл. 77 думите „предприеме действия по” се заменят с  

„го представлява при прекратяването на концесията”. 

§ 39. В чл. 81 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2 след думата „министерствата” се добавя „и ведомствата”. 

2. В ал. 3 след думата „министерствата” се добавя „и ведомствата”.  

§ 40. В чл. 83 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Жалба може да подава всяко заинтересувано лице в 10-дневен срок от 

обнародването или уведомяването по друг начин за съответния акт.” 

§ 41. В чл. 85, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. Точка 3 се изменя  така: 

„3. наименованието и адреса на органа, чийто акт се обжалва;”. 

2. Точка 4 се изменя така: 

„4. данни за процедурата и за административния акт, който се обжалва;”. 

§ 42. В чл. 86 ал. 3 се изменя така: 

„(3) За налагане на временна мярка жалбоподателят е длъжен да представи 

обезпечение в размер, определен от Комисията за защита на конкуренцията, под 

формата на паричен депозит по сметка на Комисията за защита на конкуренцията или 

банкова гаранция в нейна полза. Размерът на обезпечението е 5 на сто от по-високата 

от прогнозираните стойности на инвестицията за срока на концесията или на 

приходите от експлоатацията за срока на концесията, но не повече от 500 000 лв.” 

§ 43. В чл. 99, ал. 2, т. 2 накрая думите „по т. 1” се заменят със „за 

промяната”. 

§ 44. В чл. 100, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. Точка 4 се отменя. 

2. В т. 6 след думата „процедурата” се поставят точка и запетая и текстът до 

края се заличава. 

3. Точка 7 се отменя. 

4. В т. 8 след думите „на първо място” се поставят точка и запетая и текстът 

до края се заличава. 

5. Точка 9 се отменя. 

§ 45. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 3 се отменя. 

2. Точка 8 се отменя. 

3. Точка 9 се изменя така: 

„9. „Принадлежност” е прилежащата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 

31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, както и 

земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждане на обекта 
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на концесията, прилежащата към обекта на концесията територия, свързана с 

осъществяваната чрез него стопанска дейност, и всяка самостоятелна вещ, която 

осигурява безпрепятственото и нормалното функциониране на обекта на концесията, 

без да е необходимо физически да е свързана с него.” 

4. В т. 16 думите „или проектиране и изпълнение” се заличават. 

5. Създават се т. 19-21: 

„19. „Услуга от обществен интерес” е услуга по приложение № 2 към чл. 5, 

ал. 1, т. 1 и по приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки, която се предоставя от концесионера на трети лица или на концедента при 

условията на този закон. 

20. „Наличност на услугата от обществен интерес” е управлението на 

услугата в съответствие с концесионния договор. 

21. „Ведомство” е всяко от ведомствата по § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за държавната собственост.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 46. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., 

изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,  бр. 12 от 2000 г., бр. 34 

и бр. 111 от 2001 г., бр. 52 и бр. 70 от 2004 г., бр. 88 и бр. 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 

105 и бр. 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и бр. 109 от 2007 г. и  

бр. 36 от 2008 г.) в чл. 43б се създава ал. 11: 

„(11) Условията и редът за ползването на гражданските летища за 

обществено ползване от еднолични търговски дружества с държавно участие в 

капитала се определят с договор, сключен между министъра на транспорта и 

едноличното търговско дружество. С договора се определят правата и задълженията 

на страните, включително задължението за инвестиции от търговското дружество в 

обекта.” 

§ 47. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 48 

от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. Член 7 изменя така: 

„Чл. 7. (1) Морските плажове могат да се поддържат и управляват чрез 

предоставяне на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите за срок до 

20 години.  

(2) Началният срок на концесията е 1 януари на годината, следваща 

сключването на концесионния договор, а крайният срок – 31 декември на съответната 

година. 

(3) Когато при изтичане на крайния срок на концесията за съответния 

морски плаж е открита процедура за предоставяне на нова концесия, без да е сключен 

концесионен договор, срокът на действащия договор се удължава до влизането в сила 

на концесионния договор за новата концесия. 
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(4) Като принадлежност към обекта на концесията могат да се включват 

прилежащата акватория с широчина не повече от 200 м и обекти по чл. 6, ал. 4, т. 2 и 5. 

(5) Концесионерът извършва към концедента концесионно плащане и 

осигурява осъществяването на задължителните дейности и свободен безплатен достъп 

на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и 

условията на концесията. 

(6) Морските плажове, които не са предоставени на концесия, се 

управляват от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез: 

1. отдаването им под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост за срок до 5 години срещу задължение на наемателя да 

заплаща наемна цена и да извършва задължителните дейности; 

2. предоставянето им за управление за срок до една година срещу 

задължението за извършване на задължителните дейности по ред, определен с 

наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството; в тези случаи възнаграждението за 

извършване на задължителните дейности може да бъде под формата на правото да се 

предоставят плажни и туристически услуги. 

(7) Министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед 

може да предоставя което и да е от правомощията си по ал. 6 на съответния областен 

управител. 

(8) Морски плажове, които не са предоставени на концесия или по реда на 

ал. 6, са неохраняеми морски плажове.” 

2. Член 8 се изменя така:  

„Чл. 8. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустрой-ството: 

1. извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии за 

морски плажове, като за изработването на обосновката на концесията не се изискват 

концесионни анализи; 

2. внася в Министерския съвет предложения за предоставяне на концесии 

за морските плажове; 

3. организира процедурите за определяне на концесионер; 

4. сключва концесионните договори; 

5. провежда конкурси за отдаване под наем на морски плажове и сключва 

наемните договори; 

6. ежегодно до 31 май обявява неохраняемите морски плажове на интернет 

страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 

организира поставянето на предупредителни табели, че съответният плаж е 

неохраняем. 

(2) Минималният размер на концесионното плащане, съответно на 

наемната цена, за морски плажове се определя по методика, приета от Министерския 

съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Тридесет на сто от сумата на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се 

внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж. 
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(3) Извършването на подготвителни действия за предоставяне на концесия 

за морски плажове се извършва по инициатива на заинтересувано лице или по 

инициатива на министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

(4) Инициативата на заинтересуваните лица включва представянето на 

обосновка и доказателства за извършването на задължителните дейности.” 

3. В чл. 10 се правят следните изменения: 

а) в ал. 4, т. 1 думите „чадъри и шезлонги” се заменят с „плажни 

принадлежности”; 

б) алинея 5 се изменя така: 

„(5) Обектите по ал. 4, т. 2 могат да заемат общо до 2 на сто от площта на 

морския плаж.” 

4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 3 и 4: 

„3. „Активна плажна площ” е площта от морския плаж, която се ползва: 

а) за осъществяване на задължителните дейности; 

б) за поставяне на преместваеми обекти с изключение на тези, 

предназначени за осигуряване безопасното ползване на плажа;  

в) от посетителите на плажа за: разполагане на платени и неплатени (лични) 

плажни принадлежности; свободно пешеходно придвижване на посетителите върху 

територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки; удобно 

използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на 

плажните услуги от инвалиди. 

4. „Плажни принадлежности” са чадъри, шезлонги, постелки, плажни 

дюшеци и др., използвани от посетителите на морския плаж.” 

5. В § 7 от Преходните и заключителните разпоредби се създават  

т. 3 и 4: 

„3. за морските плажове, които включват пясъчни дюни, площта на дюните 

се изключва от концесионната площ, като правата на концесионера, произтичащи от 

одобрените към датата на промяната комплексни планове и/или схеми на 

преместваеми обекти, се запазват; 

4. извън случаите по чл. 7, ал. 3 срокът на всички действащи концесионни 

договори се удължава до 31 декември на годината, в която изтича договореният срок 

на концесията.” 

6. Създава се Преходна разпоредба: 

„Преходна разпоредба 

Параграф единствен. Разпоредбите на този закон се прилагат и за откритите 

към датата на влизането му в сила процедури за предоставяне на концесии.” 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………   …………… 2008 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 



 

М  О  Т  И  В  И 

 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ 

 

 

Законът за концесиите (ЗК), приет през 2006 г., въведе принципно ново 

съдържание в института на концесията с цел привеждане в съответствие със 

законодателството на Европейския съюз (ЕС) и по-специално с Директива 2004/18/ЕО и 

гарантиране на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция и равнопоставеност на субектите, които произтичат от Договора за 

създаване на Европейската общност. 

След влизането в сила на ЗК анализът на практиката по неговото прилагане 

сочи, че с цел постигане на по-добри практически резултати е необходимо да бъдат 

изменени някои от нормите на закона в следните насоки: 

- дефиниране и създаване на нормативна основа за прилагане на добилото 

гражданственост, включително в държавите – членки на ЕС, институализирано 

публично-частно партньорство (ИПЧП), което представлява създаването на смесени 

(между публичния и частния сектор) капиталови единици – търговски дружества, които 

изпълняват концесии; 

 - създаване на по-ясни правила за разграничаване на концесията за 

строителство от концесията за услуга; 

- усъвършенстване на процедурата за предоставяне на концесия с цел нейното 

оптимизиране във времето и относно ресурсите за финализирането й; 

- създаване на възможност частният сектор да инициира предоставянето на 

концесиите. 

Със законопроекта се цели: 

- отстраняване на констатирано несъответствие на ЗК с Директива 

2004/18/ЕО, отнасящо се до правилата за публикуването на обявление за предоставянето 

на концесиите за строителство (чл. 36, ал. 3 и 5 във връзка с  

чл. 58, ал. 3 от директивата); 

- привеждане на ЗК в съответствие с Тълкувателно съобщение на 

Европейската комисия за прилагане на правото на общността за обществените поръчки 

и концесиите за създаването и дейността на институционализираните публично-частни 

партньорства СС/2007/16 EN, прието на 25 февруари 2008 г., и с добрите законодателни 

практики на страните – членки на ЕС;  

- стимулиране интереса на частния сектор към предоставянето на концесиите. 

Мотивите относно основните предложения на законопроекта са следните: 

1. Предложените допълнения на ЗК относно ИПЧП са съобразени с 

принципите и препоръките, заложени в: 

- Тълкувателно съобщение на Комисията относно концесиите съгласно 

правото на Общността от 12 април 2000 г.; 
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- Зелената книга за публично-частните партньорства и правото на общността 

за обществените договори и концесиите (Комисия на Европейските общности, Брюксел, 

30 април 2004 г.); 

- Предварителни съображения и ключово съдържание на една възможна 

инициатива за концесиите СС/2007/12 EN Заседание на Консултативния комитет по 

обществени договори, Брюксел, 21 юни 2007 г. на Европейската комисия, Генерална 

дирекция „Вътрешен пазар и услуги”; 

- Дискусионен документ: Ключови въпроси за една възможна инициатива за 

концесиите СС/2007/17 EN Заседание на Консултативния комитет по обществени 

поръчки, Брюксел 24 октомври 2007 г. на Европейската комисия, Генерална дирекция 

„Вътрешен пазар и услуги”; 

- Тълкувателното съобщение на Комисията СС/2007/16 EN от 2008 г. 

Измененията, които се предлагат на базата на изброените документи, са в три 

насоки:  

1.1. Създаване на правна възможност концесията да се предостави на смесено 

търговско дружество, в което участват публичният и частният сектор. Частният 

партньор в търговското дружество, на което се предоставя концесията, се определя в 

процедурата, проведена по реда на ЗК (§ 12 и § 20,  

т. 2 от законопроекта). Най-общо, процедурата в тези случаи съдържа следните 

допълнителни елементи: 

- с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията 

концедентът изрично посочва изискването си концесията да се предостави на търговско 

дружество, в което участват участникът в процедурата, определен за концесионер, и 

представител на държавата, съответно общината, съответно публичноправната 

организация (пряко или чрез еднолично търговско дружество, или чрез държавно, 

съответно общинско, предприятие); 

- с решението се определят основните правила, при които ще се учреди 

смесеното търговско дружество – концесионер; 

- при сключването на концесионния договор концесионерът е обвързан от 

офертата на участника, определен за концесионер, който е и участник в дружеството на 

концесионера. 

1.2. Създаване на по-ясни правила за разграничаване на концесията за 

строителство от концесията за услуга (§ 2 и 3 от законопроекта). 

При концесията за строителство във всички случаи е налице обект на 

концесията, който представлява съгласно действащия ЗК обект от обществен интерес – 

собственост на концедента. Основното задължение на концесионера е да изгради, 

управлява и поддържа обекта на концесията за целия срок на свой риск. Основното 

право на концесионера е да извършва експлоатация на обекта на концесията, като 

предоставя услуги чрез него и/или извършва други стопански дейности срещу 

получаването на приходи от услугите, съответно от стопанските дейности.  

При концесията за услуга основното задължение на концесионера е да 

управлява услуга от обществен интерес на свой риск срещу правото да експлоатира 

услугата, като я предоставя на концедента или на трети лица срещу получаването на 

приходи за това. Тъй като обектът на концесията не е елемент от предмета на 
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концесията, законопроектът допуска той да бъде собственост както на концедента, така 

и на концесионера.  

1.3. Уточняване на текстовете, които уреждат компенсацията, която 

представлява правната възможност концедентът да съфинансира концесията в 

определените от действащия ЗК случаи (§ 4 от законопроекта). Предложените уточнения 

произтичат от по-доброто разграничение на концесията за строителство от концесията 

за услуга, направено със законопроекта. Изрично се посочва, че компенсацията покрива 

част от разходите по изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията при 

концесия за строителство, или на част от разходите по управление на обществената  

услуга – при концесия за услуга. Изрично се определя, че извършването на 

компенсацията от страна на концедента не освобождава концесионера от поемането на 

риска за изграждане на обекта на концесията и на риска по управление и поддържане на 

обекта или по управление на услугата от обществен интерес. 
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2. Предлага се създаването на правна възможност предоставянето на 

концесията да бъде инициирано от частния сектор (§ 15 от законопроекта). 

Инициативата следва да бъде мотивирана, с което се цели да се докаже: 

а) целесъобразността на концесията от гледна точка на концедента, и 

б) сериозността на намеренията на лицето, което я представя. 

За доказване целесъобразността на концесията за строителство е предвидено 

представянето от заинтересуваното лице на прединвестиционни проучвания за обекта на 

концесията.  

За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране, 

инвестиционната инициатива не създава права или привилегии за лицето, което я е 

направило. 

С направеното предложение се очаква стимулиране активността на частния 

сектор за откриване на процедурите за предоставяне на концесии. 

3. Обстоятелството, че действащият ЗК не допуска продължаване на 

концесионния договор, се отчита като препятствие пред постигането на икономически 

по-ефективни договори, тъй като финансирането от трети лица става икономически по-

неизгодно, като възникват затруднения за концедента чрез премахването на едно лесно 

средство за актуализиране на договора при възникнали форсмажорни обстоятелства, 

“factum principis” (въздействие от страна на държавата чрез бездействие или чрез 

нормативен или административен акт) или непредвидени рискове. Така например 

широко разпространена европейска практика е, вместо да се предоставят компенсации, 

да се удължава срокът на концесията, и обратно – при свръхпечалба за концесионера – 

да се намалява срокът на концесията. В тази връзка със законопроекта се предлага 

създаването на правна възможност за удължаване срока на концесията в рамките на 

максималния, определен от закона срок, и при предварително определени условия, 

изброени в решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията. 

4. С оглед създаването на възможност за съкращаване на подготвителните 

действия се предлага да отпадне изискването във всички случаи обосновката на 

концесията да се основава на концесионни анализи. На основание на съществуващата 

законова делегация с изменения в Правилника за прилагане на Закона за концесиите ще 

се преценят случаите, в които за изработване на обосновката на концесията не е 

необходимо изработване на концесионни анализи. 

5. С отмяната на изискването за обнародване в „Държавен вестник” на 

решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията се отстранява 

констатирано несъответствие с принципа за равно третиране, установен с Договора за 

създаване на Европейската общност. С обнародването на решението се извършва 

обявяване на концесията на национално ниво преди обявяването й в общността, което е 

недопустимо. Отмяната на възможността за обжалване на решението за откриване на 

процедурата за предоставяне на концесията е в съответствие с неговата правна природа. 

Решението не е административен акт. То представлява акт на управление на собственика 

на вещта (при концесията за строителство) и като такъв  не следва да подлежи на 

обжалване. Доколкото решението може да съдържа дискриминационни или други 

условия, с които се нарушават принципите, установени в чл. 23 от ЗК, то може да бъде 
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обжалвано по общия ред – от датата на узнаването съгласно чл. 83, ал. 3, т. 1 от ЗК. 

Съгласно чл. 45 от ЗК решението за откриване на процедурата за предоставяне на 

концесията се прилага към документацията за участие, с което е гарантирано 

оповестяването му на всяко лице, имащо качеството „кандидат” в процедурата за 

предоставяне на концесията. 

За прилагането на измененията и допълненията на ЗК не се налага прякото 

разходване на финансови или други средства. С отпадането на задължителното 

изискване за изработване на концесионни анализи ще се съкрати срокът за извършване 

на подготвителните действия и ще се намалят разходите по предоставяне на концесиите. 

Очаква се намаляване на разходите и в случаите на прилагане на частната инициатива за 

предоставяне на концесиите. 

Предложенията, направени със законопроекта, не засягат разпоредби, с които 

е транспонирана Директива 2004/18/ЕО, с изключение на  

§ 21, т. 4, с които ЗК се привежда в пълно съответствие с директивата. С цитирания § 21, 

т. 4 ЗК се привежда в пълно съответствие с директивата, тъй като се отстранява 

съществуващото несъответствие, изразяващо се в обявяване на концесията на 

национално ниво (с обнародването в „Държавен вестник” на решението за откриване на 

процедурата) преди обявяването му в Европейската общност. 

Със Заключителната разпоредба на законопроекта се предлагат изменения и 

допълнения на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. 
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Основната причина, която налага предложените изменения и допълнения на 

Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), е необходимостта от 

отстраняване на констатирани пропуски в закона в частта, уреждаща условията за 

управление на морските плажове, и на несъответствията му със ЗК. 

Основна цел на измененията е да се създадат по-добри възможности за 

ефективно прилагане на ЗУЧК по отношение на управлението на морските плажове 

чрез: 

- създаване на по-добри стимули за концесионерите за организиране и 

изпълнение на задължителните дейности и на плажните услуги; 

- законово регламентиране на основните правоотношения, свързани с 

упражняването на концесията; 

- създаване на правна възможност за управление на плажовете, които не са 

предоставени на концесия, и определяне режима на плажовете, които не са 

предоставени за управление. 

Поставените цели ще се постигнат по следния начин: 

1. По аналогия на общия закон – Закона за държавната собственост (ЗДС), 

както и на редица специални закони, уреждащи статута на обекти – изключителна и 

публична държавна собственост, със законопроекта се предлага допускане на наема като 

форма за експлоатация на морските плажове. Основната причина за направеното 

предложение е обстоятелството, че голяма част от морските плажове не са предоставени 

на концесия и за тях няма проявен интерес от потенциални концесионери. 

Разграничението между концесията и наема, което се прави със законопроекта, е в 

следните насоки: 

- процедурата за предоставяне на концесия се открива както по служебна 

инициатива на министъра на регионалното развитие и благоустройството, така и по 

инициатива на заинтересувани лица; 

- при концесията рискът от експлоатацията, който включва и осигуряването 

на наличността на предоставяните услуги, се прехвърля изцяло на концесионера; 

- максималният срок на концесията е 20 г., а на наема – 5 г.; 

 

 

 

- предоставянето под наем е алтернатива на концесията и въвеждането на 

възможността за него е осигуряване извършването на задължителните дейности на 

морските плажове в случаите, когато не са предоставени на концесия. 

Когато към определен морски плаж няма проявен интерес нито за концесия, 

нито за наем, е създадена трета възможност – предоставянето на плажа за управление за 

срок до една година. В тези случаи лицето, на което е предоставено управлението, е 

длъжно да извършва задължителните дейности срещу правото да предоставя плажни и 

туристически услуги. Редът за предоставяне на управлението ще се определи с наредба, 
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приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. 

Отдаването под наем на морските плажове, които не са предоставени на 

концесия, както и предоставянето им за управление за срок до една година, е 

алтернатива на досегашното решение на законодателя тези морски плажове да се 

предоставят за управление на общините. От извършения анализ на нормата на чл. 7, ал. 

3 се установи, че тя е трудно осъществима на практика поради следните причини: 

- липсва ред, по който да се извършва предоставянето на управлението на 

съответните общини; общият ред на ЗДС и ППЗДС е трудно приложим, защото съгласно 

чл. 6, ал. 2 от ППЗДС за приемане на решение от Министерския съвет за предоставяне 

на имот – публична държавна собственост, за управление на община, задължително 

условие е да има прието решение на съответния общински съвет; 

- предоставянето на плажовете за управление на общините предполага 

последните да поемат задължението за извършване на задължителните дейности, за 

което са необходими финансови средства, които би следвало (тъй като ще се разходват 

за управление на изключителна държавна собственост) да се предоставят от държавата в 

качеството й на изключителен собственик на морските плажове. 

Във връзка с изложеното се прецени, че управлението на морските плажове 

следва да остане в отговорност на българската държава, представлявана от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. По този начин се осигурява и еднакъв 

подход към всички морски плажове, какъвто не би бил налице, ако се изпълни 

разпоредбата на действащия чл. 7, ал. 3 от ЗУЧК. 

 

2. Чрез предложеното удължаване на максималния срок на концесията от 10 

на 20 г. ще се създадат стимули за концесионерите за организиране и изпълнение на 

задължителните дейности и на плажните услуги. Чрез новия максимален срок на 

концесията от 20 г. ще се направи и разграничение между концесията и наема като 

допустима форма за експлоатация на морските плажове. 

3. Определят се началните и крайните дати на концесионните договори, 

съответно 1 януари на годината, следваща сключването на концесионния договор, и 31 

декември на годината, в която изтича срокът на концесионния договор. По този начин 

ще се гарантира, че когато и да е приключила чрез сключване на концесионен договор 

процедурата за предоставяне на концесия, договорът ще влиза в сила, съответно ще се 

прекратява поради изтичане на срока, извън активния сезон. С това законодателно 

решение ще се преодолее съществуващ проблем концесионен договор да изтича през 

сезона, с което се създават изключителни затруднения както за посетителите на морския 

плаж, така и за предаването и приемането на плажа. 

4. Терминологията на ЗУЧК, свързана с концесионните правоотношения, се 

привежда в съответствие с терминологията на ЗК, като: 

- изрично се определя, че прилежащата на морския плаж акватория се 

включва към обекта на концесията като принадлежност; 

- като потенциални принадлежности към обекта на концесията – морския 

плаж, се определят и брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения, 

както и островите. 
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Определянето на посочените обекти като принадлежности към основния 

обект на концесията – морския плаж, създава правна възможност във всеки конкретен 

случай да се преценява целесъобразността от включването им към обекта на концесията. 

5. Предвид обстоятелството, че: 

- морските плажове са обекти, които не са свързани с влагането на 

инвестиции за строителство; 

- експлоатацията на морските плажове не оказва въздействие върху околната 

среда; 

- задължителните дейности, свързани с тяхното управление, както и 

дейностите по предоставянето на плажни услуги са определени от ЗУЧК и в някои 

подзаконови нормативни актове, се прецени за целесъобразно и се предлага обосновката 

на концесията да се изработва, без да е необходимо изработването на концесионни 

анализи. С така направеното предложение ще се ускори извършването на 

подготвителните действия, съответно – крайният срок за приключване на процедурите 

за предоставяне на концесиите за морски плажове. Не е без значение и обстоятелството, 

че по този начин ще се спестят бюджетни средства за възлагане на концесионни 

анализи. 

6. Предлага се уеднаквяване на максимално допустимата площ за разполагане 

на преместваеми обекти на територията на морските плажове като алтернатива на 

действащото деление на плажовете на такива до 40 дка, съответно – над 40 дка. С това 

посетителите на плажовете ще бъдат в равнопоставено положение по отношение на 

обслужващите ги преместваеми обекти, предназначени за водно спасяване, санитарно-

хигиенно и здравно обслужване, спортно-развлекателни услуги и услуги за бързо 

хранене. 

7. Дава се легално определение за използваното от закона понятие „активна 

плажна площ”. 
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