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ПРОТОКОЛ №5
От заседание на Координационния съвет по концесиите
На 15 април 2019 г. от 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе
заседание на Координационния съвет по концесиите (Координационния съвет/съвета).
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане на предложение от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за приемане на насоки за предотвратяване на системни
проблеми по изпълнението на концесионни договори, свързани с изменение в срока на
концесията.
2. Разни.
Координационният съвет прие единодушно следните решения:
По т. 1 от дневния ред:
Приема следните насоки относно прилагането на чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с ал.
5 от Закона за концесиите (ЗК):
1. За концесионни договори, сключени по реда на ЗК, изменението на срока на
концесията при отсъствие на клауза за преразглеждане би представлявало съществена
промяна по смисъла на чл. 137, ал. 5 от ЗК, тъй като промяната, ако е била предварително
оповестена с документацията за концесията, би привлякла към участие в процедурата
допълнителни кандидати или участници.
2. За концесионни договори, сключени по реда на ЗК 1995 г. и ЗК 2006 г.,
изменението на срока на концесията при отсъствие на клауза за преразглеждане
представлява съществена промяна в следните случаи:
1) когато срокът на концесията е бил сред критериите, по които са оценявани
офертите;
2) концесионният договор е сключен в периода от 1 септември 2008 до 1 септември
2012 г., изменението е в рамките на 35 г. и не са налице определените с решението за
откриване на процедурата за предоставяне на концесията условия за изменение на срока
на концесията, при което същото може да се извърши.
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3. Независимо от реда на сключване на концесионния договор, срокът на
концесията не може да се удължава с повече от 1/3 от първоначално определения срок.
За концесионни договори, сключени до влизането в сила на ЗК първоначално определен
е срокът, който е валиден към датата на влизане в сила на ЗК.
4. При всички случаи, когато приложимият към сключването на концесионен
договор закон поставя изискване за поддържане на икономически баланс на концесията,
изменението в срока не следва да води до промяна на икономическия баланс в полза на
концесионера, както и не може да освобождава концесионера от поетия оперативен риск.
По т. 2 от дневния ред:
Не се предложиха въпроси за разглеждане в т. Разни.
Протоколът е съставен на основание чл. 2, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Координационния съвет.
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