
УКАЗАНИЯ 

За въвеждане в Националния концесионен регистър на данни по 

Закона за концесиите, в сила от 01.01.2018 г. (ЗК) 

(В сила до 02.04.2018 г.) 

Раздел I. Обща информация. 

1. Националният концесионен регистър (НКР) е в процес на актуализация, 

която ще приключи на 02.04.2018 г. Целта на актуализацията е НКР да 

осигури: 

1) Наличност в НКР на предвидените в ЗК електронни формуляри 

на обявления.  

2) Възможност определено от концедента длъжностно лице 

(длъжното лице) да: 

а) Попълва он лайн формулярите на обявления, публикувани в 

НКР; 

б) Открива в НКР партиди за: 

 процедурите за определяне на концесионер, проведени 

по реда на ЗК (партида за процедура); 

 концесиите, възложени по реда на ЗК (партида за 

възложена концесия); 

в) Публикуване на документи по открита партида; 

2. Актуализацията на НКР се извършва на два етапа. Първият етап е 

приключил и настоящите указания се прилагат за него. Приключилият 

първи етап осигурява: 

1) Наличност в НКР на образците на формуляри на обявления, за които 

формуляри ЗК изисква да бъдат публикувани в НКР; 

2) Подаване от длъжностното лице към НКР на формуляр за откриване 

на партида за процедура и на партида за възложена концесия, както 

и на изискуемите за вписване в съответната партида документи и 

информация. 

3) Откриване на партиди за процедура и на партиди за възложена 

концесия и вписване в партидата на документи и информация, 

подадени в съответствие с т. 2) от длъжностно лице в 

Администрацията на Министерския съвет. 

3. Актуализацията на НКР не се отнася за концесиите, които са 

предоставени или ще се предоставят по реда на Закона за подземните 

богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и 

Закона за водите. Партидите за тези концесии се откриват и поддържат 

по досегашния ред. 



4. За концесионни договори, които са сключени по реда на Закона за 

концесиите от 1995 г. и на Закона за концесиите от 2006 г.: 

1) Откритите партиди се поддържат по досегашния ред, включително 

относно информацията, свързана с концесионните плащания и с 

изпълнението на концесионните договори; 

2) Измененията на договорите, извършени след 01.01.2018 г. се 

отразяват както по откритата партида (когато е приложимо), така и 

задължително чрез публикуване на Обявление за изменение на 

възложена концесия (по образец, публикуван в НКР) в раздел 

„Концесии“ - Публична информация за възложени концесии. 

Публикуването на обявление за изменение на възложена концесия се 

извършва по описания в тези указания ред за изпращане и 

публикуване в НКР на обявления. 

5. За подаване на данни за вписване в НКР концедентът следва да определи 

едно или повече длъжностни лица. До министрите и до кметовете на 

общини са изпратени писма, с които се иска да предоставят информация 

за определените длъжностни лица, която трябва да съдържа следните 

данни: трите имена, длъжност, електронен адрес и телефон. 

6. НКР във вида след приключване на втория етап на актуализацията ще 

действа до въвеждане в експлоатация на Централизираната електронна 

информационна система, която съгласно чл. 191, ал. 2 от ЗК е новата 

форма на НКР. 

Раздел II. Образци на формуляри до 02.04.2018 г. 

7. С чл. 50, ал. 1 от Закона за концесиите, обнародван в „Държавен 

вестник“ бр. 96 от 2017 г. (ЗК) на концедентите е вменено задължение за 

оповестяване чрез публикуване на обявление на определени действия по 

възлагането и изпълнението на концесията. Според действието, което 

оповестяват, обявленията са за:  

1) Откриване на процедурата;  

2) Поправка на обявлението за откриване на процедурата и/или на 

документацията за концесията "обявление за поправка";  

3) Възложена концесия;  

4) Изменение на възложена концесия. 

8. Обявленията за концесиите с трансграничен интерес се попълват в 

електронен формуляр по образец, утвърден с акт на Европейската 

комисия (чл. 50, ал. 2 от ЗК).  

1) Формулярите може да бъдат изтеглени, след регистрация, от адрес: 

https://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do.  

2) Формулярите се попълват он лайн. След приключване на 

попълването платформата автоматично запазва формуляра и го 

https://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do


изпраща за публикуване в портала за обществени поръчки на 

Европейския съюз. 

3) След изпращане на формуляра, на електронния адрес, чрез който е 

извършено изпращането, се получава потвърждение за получаване 

на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз. 

Към потвърждението е прикачена PDF версия на обявлението. 

9. В НКР, раздел „Електронни формуляри“, са публикувани образци на 

формуляри на обявления за концесиите без трансграничен интерес.  

1) Образците на формулярите, публикувани в НКР, са за: 

а) Национално обявление; 

б) Обявление за поправка; 

в) Обявление за възложена концесия; 

г) Обявление за изменение на възложена концесия. 

2) Всеки от образците на формулярите е в два формата: docx и doc. 

Длъжностното лице изтегля и попълва съответния формуляр в 

приложимия формат съобразно наличния софтуер (Word до 2003 и 

Word след 2003). 

3) Във всеки от формулярите се въвеждат данни съобразно указанията, 

дадени в курсив с червен цвят.  

4) Данните се въвеждат: 

а) чрез избор на една или повече приложими опции, като в 

зависимост от формата на формуляра изборът става чрез 

отбелязване в съответното поле със знака ☒ (във формат docх), 

или чрез изтриване на неприложимата опция (във формат doc); 

б) чрез въвеждане на текст на мястото и в съответствие с 

указанието, дадено в прави скоби: [въведете данни], [въведете данни 

според номенклатурата на адрес: 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/nuts] и т.н. 

5) След попълване на формуляра, същият се записва в docx, съответно 

в doc формат, както и в PDF формат за изпращане до НКР. 

Раздел III. Откриване на партиди в НКР до 02.04.2018 г. 

10. В НКР, раздел „Електронни формуляри“, са публикувани образци на 

формуляри за откриване на партида за: 

1) Откриване на процедура за определяне на концесионер; 

2) Възложена концесия. 

11. Образците на електронни формуляри за откриване на партида също са в 

два формата: docx и doc. и също се попълват в docx, съответно в doc 

формат, както и в PDF формат за изпращане до НКР. 

12. За откриване на партида длъжностното лице изпраща по електронен път 

на електронна поща: NKR@government.bg: 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/nuts
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1) Формуляра за откриване на съответната партида в docx, 

съответно в doc формат, както и в PDF формат и 

2) Съответното обявление във форматите по т. 1) за концесиите без 

трансграничен интерес, а за концесиите с трансграничен 

интерес - PDF версия на обявлението, получено от Службата за 

публикации на Европейския съюз.  

13. Когато се изпраща формуляр за откриване на партида за провеждане на 

процедура за определяне на концесионер заедно с документите по т. 12 

се изпращат и: 

1) Решението за откриване на процедурата; 

2) Документацията за концесията в съответствие със ЗК относно 

заличената информация;  

3) Обосновката на концесията. 

14. Когато се изпраща формуляр за откриване на партида за възложена 

концесия, заедно с документите по т. 12 се изпращат и: 

1) Решението за определяне на концесионер; 

2) Концесионния договор в съответствие със ЗК относно 

заличената информация. 

15. Документите по т. 13 и т. 14 се изпращат в PDF формат, като 

документацията за концесията и концесионния договор задължително се 

изпращат и в docx, съответно в doc формат.  

16. След получаване по електронен път на съответния формуляр за 

откриване на партида, длъжностно лице в дирекция „Икономическа и 

социална политика“ открива партидата и изпраща съобщение за това до 

подателя. В съобщението се съдържа информация относно уникалния 

номер на откритата партида. 

Раздел IV. Изпращане на информация за вписване на данни в открити 

партиди в НКР до 02.04.2018 г. 

17. За вписване във вече открита партида на нови данни, включително на 

обявления и на изискуемите от ЗК други документи, същите се изпращат 

в НКР от определеното от концедента длъжностно лице във форматите 

и на адреса, посочени в т. 12. По този начин се изпращат и поисканите 

разяснения и допълнителна информация за публикуване по партидата на 

процедурата в НКР. 

За допълнителна информация: Телефон: 02 940 2846; Факс:  02 988 2575; E-

mail: DESP@government.bg. 
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