
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ 

 

1 

 

 

Препис-извлечение 

Утвърждавам: /п/ 

МАРИЯНА НИКОЛОВА 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И  

ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА  

И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ  

СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ 

 

П Р О Т О К О Л   № 3/2021 г. 

За неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите  

На основание чл. 20б от Правилника за организацията и дейността на 

Координационния съвет по концесиите (Правилника) в периода 31 март 2021 г. – 08 април 

2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния 

съвет по концесиите (Координационния съвет/КСК/съвета). 

Въпросите, по които се приемат неприсъствено решения, са следните:  

1. Допълване на Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 

2021 - 2027 г.1 по предложение на министъра на финансите и на министъра на околната среда 

и водите и приемане на нов Актуализиран план за действие, в който са допълнени следните 

проекти за концесии: 

1) Проект за концесия за строителство и/или услуги на граничните контролно-

пропускателни пунктове на Република България; 

2) Проект за концесия за добив на минерална вода - изключителна държавна 

собственост, от сондаж № Л-2 на находище „Шипково“, с. Шипково, община Троян, област 

Ловеч; 

3) Проект за концесия за добив на минерална вода - изключителна държавна 

собственост, от сондаж № 43 „Ерека“ на находище „Провадия“, гр. Провадия, община 

Провадия, област Варна. 

2. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за състоянието на концесиите за 2018 г. 

и за 2019 г. по предложение на директора на дирекция „Икономическа и социална политика“ 

в Администрацията на Министерския съвет. 

3. Разглеждане и приемане на Доклад за дейността на Координационния съвет по 

концесиите през 2020 г. по предложение на директора на дирекция „Икономическа и 

социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет. 

4. Обсъждане на обобщена информация за концесионните договори, върху които на 

Агенцията за публичните предприятия и контрол е възложено да извършва независим 

външен контрол през 2020 г. и приемане на насоки за отстраняване на системни проблеми, 

                                                           
1 Приет от Координационния съвет по концесиите чрез процедура за неприсъствено приемане на решение, 

проведена в периода 08 февруари 2021 г. – 15 февруари 2021 г. – приложение към т. 1 от решението, и одобрен 

от Министерския съвет на 17 февруари 2021 г.  



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ 

 

2 

 

свързани с изпълнението на концесионните договори по предложение на изпълнителния 

директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол. 

5. Обсъждане на Доклад на Агенцията за публичните предприятия и контрол за 

осъществен независим външен контрол по изпълнението на Договор за предоставяне на 

концесия за строителство на Централна железопътна гара Пловдив, област Пловдив, община 

Пловдив, населено място Пловдив, сключен на 12.03.2013 г. и на информация за 

предприетите от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията действия за изпълнение на препоръките, представени от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

 В резултат на проведената процедура за неприсъствено приемане на решения, 

Координационният съвет прие следните решения: 

По точка 1: 

1. Приема Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 - 

2027 г. с редакцията на проекта за концесия по т. 1), предложена от дирекция „Икономическа 

и социална политика“, съгласно Приложението.  

2. Предлага на Министерския съвет да одобри Актуализирания план за действие по т. 1. 

3. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и 

министър на туризма и председател на Координационния съвет по концесиите да внесе 

Актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2021 - 2027 г. за 

одобряването му от Министерския съвет.  

По точка 2: 

1.  Приема Годишен доклад за състоянието на концесиите за 2018 г. и за 2019 г., 

съгласно Приложението. 

2. Директорът на дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията 

на Министерския съвет да организира публикуването на годишния доклад по т. 1 в 

информационния раздел на Националния концесионен регистър.  

По точка 3: 

1.  Приема Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г., 

съгласно Приложението. 

2. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и 

министър на туризма и председател на Координационния съвет по концесиите да внесе за 

заседание на Министерския съвет доклада по т. 1. 

По точка 4: 

I. Приема за сведение обобщената информация за концесионните договори, върху 

които на Агенцията за публичните предприятия и контрол е възложено да извършва 

независим външен контрол през 2020 г. 

II. На основание чл. 38. ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите 

приема следните насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на 

концесионните договори: 
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1. Министрите и кметовете на общини да създадат вътрешна организация за контрол 

на концесионните договори, като: 

1) Осигурят изпълнение на задължението по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

мониторинга, управлението и контрола на концесиите (Наредбата) и разработят вътрешни 

правила за управление на концесиите. Вътрешните правила да са съобразени с чл. 8, ал. 2 от 

Наредбата и да включват: 

а) организирана и функционираща структура - звено или длъжностни лица, които да 

бъдат отговорни за осъществяването на дейностите по текущ контрол на концесионните 

договори; 

б) изготвена система от правила и критерии, както и изискуем набор от документи, по 

които да бъде отчитано изпълнението, съответно да се осъществява контрола по изпълнение 

на концесионните договори за всяко едно от задълженията на страните по концесионните 

договори, в т.ч. графици на проверките, организиране и обхват на проверките на място и 

документиране на констатациите за осъществения контрол; 

в) организиране на архив на концесиите, в който да се съхраняват всички документи 

относно концесионната дейност, в т.ч. досие на всеки концесионен договор, съдържащо 

всички документи по договора, свързани с възлагането на концесии и последващия контрол 

от страна на Концедента по тяхното изпълнение. 

2) Определят документите, въз основа на които се осъществява контрола на всяко 

задължение: 

а) по отношение на застраховането на обекта на концесия да се изискват всички 

необходими документи, удостоверяващи, че обектът на концесия е застрахован, в т. ч. 

застрахователни полици и платежни документи за платени вноски; 

б) по отношение на задължението за непрехвърляне на права и задължения по договора 

Концедентите да определят документите, въз основа на които се осъществява контрола на 

задължението (уведомления от Концесионера, декларации от Концесионера и др.); 

в) за задължението за охрана на обекта на концесия да се изискват документи (трудови 

договори, длъжностни характеристики или други документи), доказващи изпълнение на 

задължението. 

3) В зависимост от конкретните задължения да изискват информация, становища или 

документи от компетентните държавни или общински органи за извършени проверки, които 

да се използват при констатациите на концедента относно изпълнение на задълженията по 

договорите. 

4) Осигурят изпълнение за изискванията по чл. 132 от Закона за концесиите за 

своевременно публикуване в Националния концесионен регистър на информация за 

изпълнението на всеки концесионен договор по образеца, утвърден от Министерския съвет. 

2. Министрите и кметовете на общини да осигурят извършването на контрол за 

изпълнение на всички задължения по концесионните договори - по вид, размер и срок за 

изпълнение, като: 

1) Документират констатациите в резултат на извършения контрол на всяко 

задължение по концесионните договори. 

2) Изискват застраховане на обекта на концесията, ако същият може да бъде 

застрахован, за целия срок на концесионния договор без прекъсване, за сметка на 

Концесионера в полза на Концедента. 
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3) Предприемат действия за контролиране в договорените срокове на всички 

задължения, в т. ч. за събиране на дължимото концесионно възнаграждение в пълен размер и 

в срок, като при неизпълнение или забавено изпълнение да се прилагат санкционните 

разпоредби на договорите в нормативно определените давностни срокове. 

4) Изискват и освобождават банковите гаранции след констатиране на изпълнение на 

задължението, обезпечено с тях или след предявяване и заплащане на наложените санкции 

при констатирано неизпълнение. 

5) В случаите по чл. 129 от Закона за концесиите и по чл. 67а от Закона за концесиите 

от 2006 г. (отм.) министрите и кметовете на общини да изискват концесионерите да водят 

аналитично счетоводно отчитане за предоставените услуги и за другите стопански дейности, 

включени в предмета на договора, а годишните финансови отчети на концесионерите да 

бъдат заверени от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит. 

3. Министрите и кметовете на общини да извършат анализ на задълженията по 

концесионните договори, които контролират и да извършат преценка кои от дадените им 

препоръки следва да се приложат за повишаване ефективността на контрола и по други 

концесионни договори. 

4. Насоките по т. 1-3 се прилагат от министъра на туризма, министъра на енергетиката 

и министъра на околната среда и водите доколкото са относими към специалния ред, 

предвиден съответно в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за 

подземните богатства, Закона за водите и наредбата по чл. 47, ал. 1 от него, и към 

характеристиките на съответния обекти на концесията. 

По точка 5: 

Приема за сведение Доклада на Агенцията за публичните предприятия и контрол за 

осъществен независим външен контрол по изпълнението на Договор за предоставяне на 

концесия за строителство на Централна железопътна гара Пловдив, област Пловдив, община 

Пловдив, населено място Пловдив, сключен на 12.03.2013 г. и информацията за предприетите 

от Комисията за мониторинг и контрол, назначена от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията действия, и приетите от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията решения за изпълнение на 

препоръките. 

 

Протоколът е съставен и утвърден в съответствие с чл. 20, във връзка с чл. 20г, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет. 

 

 

За Секретариата на съвета: /п/ 

 

МАРИЕТА НЕМСКА  

Директор на дирекция 

„Икономическа и социална политика“ 


