РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ
Препис-извлечение

Утвърждавам: /п/
МАРИЯНА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И
ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ
СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ

ПРОТОКОЛ №9
От заседание на Координационния съвет по концесиите, проведено от разстояние
(дистанционно) с пряко и виртуално участие на членовете на съвета
На 09 април 2020 г. от 10.50 ч. чрез онлайн платформата ZOOM се проведе
дистанционно заседание на Координационния съвет по концесиите (Координационния
съвет/съвета).
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организацията и
дейността на Координационния съвет по концесиите.
2. Обсъждане на Доклад на Агенцията за публичните предприятия и контрол
относно извършена планова проверка за извършване на независим външен контрол по
изпълнение на Договор за концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Бургас изток
– 2, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас“,
сключен на 08.09.2011 г. между Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, гр. Бургас, и на План-графика на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
изпълнение на препоръките.
3. Обсъждане на обобщена информация за концесионните договори, върху които
на Агенцията за публичните предприятия и контрол с Решение № 102 от 26 февруари
2019 г. на Министерския съвет е възложено да осъществява контрол и приемане на
насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на
концесионните договори.
4. Обсъждане на Доклад на министъра на околната среда и водите с вх. № 04.09-2
от 17.07.2019 г. относно даване на насоки за отстраняване на системни проблеми при
изпълнението на Договор от 21.12.2001 г. за предоставяне на концесия с предмет особено
право на ползване върху защитена територия, изключителна държавна собственост,
представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско, за изграждане и
експлоатация на „Ски зона с център гр. Банско“.
5. Обсъждане на изменения и допълнения в Актуализирания план за действие за
държавните концесии за периода 2019-2020 г. и приемане на нов Актуализиран план за
действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г.
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6. Разни.
Координационният съвет прие следните решения:
По т. 1 от дневния ред:
1. В Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по
концесиите, приет с Решение на Координационния съвет по концесиите по т. 1 от
Протокол № 1 от заседанието, проведено на 30 април 2018 г., се правят следните
изменения и допълнения:
§ 1. В чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 думите „Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията за публичните предприятия и
контрол“.
§ 2. Създават се глава четвърта „а“ с чл. 20а-20г:
„Глава четвърта „а“
Дистанционно и неприсъствено провеждане на заседания от Координационния
съвет
Чл. 20а (1) По изключение и по предложение на председателя Координационният
съвет може да провежда заседания и дистанционно.
(2) Когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално
участие на членовете на Координационния съвет при спазване на изискванията за кворум,
както и за изготвяне, утвърждаване и изпращане на членовете на съвета на протокол в
съответствие с Глава четвърта.
Чл. 20б. При необходимост, преценена от председателя, Координационният съвет
може да приема решения и неприсъствено.
Чл. 20в. Координационният съвет приема решения неприсъствено по следния ред:
1. Началникът на политическия съвет на председателя, чрез Секретариата,
уведомява членовете на Координационния съвет за необходимостта от неприсъствено
приемане на решения. Уведомяването се извършва по електронен път.
2. Уведомлението по т. 1 съдържа въпросите, по които се приема неприсъствено
решение и срок за изразяване на становище.
3. Не по-късно от 5 работни дни преди срока за изразяване на становище,
Секретариатът изпраща по електронен път материалите и проектите на решения.
4. В срока за изразяване на становища всеки член на Координационния съвет по
електронен път уведомява останалите членове на съвета и Секретариата за:
1) бележките си по проектите на решения, ако има такива, с конкретни предложения
и/или
2) изразява начина си на гласуване, който може да бъде „за“, „против“ или
„въздържал се“.
5. Когато в срока за изразяване на становища член на Координационния съвет не
изпрати уведомление по т. 4, се приема, че гласува „за“ проектите на решения.
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6. Когато тринадесет и повече от членовете на съвета са посочили, че гласуват
„против“ или „въздържал се“, както и когато са получени бележки с предложения, които
са съществени, председателят на съвета:
1) възлага на Секретариата преработване на проектите на решения или
2) насрочва заседание за обсъждане на въпросите и приемане на решенията.
7. В случаите по т. 6, буква „а“ Секретариатът, съгласувано с началника на
политическия кабинет на председателя, изпраща на членовете на съвета преработените
проекти на решения. В срок до 3 работни дни от изпращането членовете на съвета
извършват действията по т. 4. В тези случаи т. 5 се прилага съответно.
8. Когато в съответния срок са изпратени становища без бележки и е посочено
гласуване „за“ от най-малко тринадесет члена на съвета, вкл. в случаите по т. 5, решенията
се считат за приети.
Чл. 20г. (1) За неприсъствено приетите решения Секретариатът съставя протокол,
който съдържа следната информация:
1. разгледаните въпроси;
2. бележките с предложенията на всеки от членовете на съвета – когато е
приложимо;
3. начина на гласуване на членовете на съвета, вкл. прилагането на чл. 20б, т. 5;
4. приетите решения.
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя, утвърждава и изпраща на членовете на
Координационния съвет по реда на чл. 20 в срок до 5 работни дни от изтичане на срока за
изразяване на становища.“
§ 3. В чл. 21, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „от заседанието“ се заличават.
2. Секретариатът:
2.1. Да изготви консолидиран текст на Правилника за организацията и дейността
на Координационния съвет по концесиите, в който да включи измененията по т. 1 и
2.2. Да публикува консолидирания текст по буква „а“ в Националния концесионен
регистър.
По т. 2 от дневния ред:
1. Приема за сведение Доклада на Агенцията за публичните предприятия и контрол
относно извършена планова проверка за извършване на независим външен контрол по
изпълнение на Договор за концесия за услуга върху „Пристанищен терминал Бургас изток
– 2, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас“, сключен
на 08.09.2011 г. между Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, гр. Бургас, и План-графика на Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнение на
препоръките.
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2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
отчита изпълнението на План-графика по т. 1 в годишните отчети по чл. 132, ал. 2 от
Закона за концесиите.
По т. 3 от дневния ред:
1. Приема за сведение обобщената информация за концесионните договори,
определени с Решение № 102 на Министерския съвет от 26.02.2019 г.
2. Възлага в срок до шест месеца Агенцията за публични предприятия и контрол:
2.1. Да извърши анализ на констатациите, посочени в обобщената информация по
т. 1 и въз основа на анализа да изведе системните проблеми, установени при осъществения
от нея контрол.
2.2. Да представи на Координационния съвет по концесиите доклад, в който да
изложи резултатите от анализа по т. 2.1.
По т. 4 от дневния ред:
1. Разгледа и приема за сведение изготвените от Адвокатско дружество „Делойт
Лигъл“ анализ и мотивирано заключение за наличие на правни и фактически основания
за изменение на договор от 21.12.2001 г. за предоставяне на концесия с предмет особено
право на ползване върху защитена територия, изключителна държавна собственост – част
от територията на НП „Пирин“, община Банско, „Ски-зона с център – гр. Банско“
(Концесионния договор), изготвени в изпълнение на Договор № Д-30-13/25.02.2019 г.,
сключен между Министерството на околната среда и водите.“
2. В изпълнение на решението по т. 3, подточка 4 от заседанието на КСК,
проведено на 17 януари 2019 г., приема следните насоки за отстраняване на системните
проблеми по изпълнението на Концесионния договор:
1) Одобряването на изготвените от Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“
документи по т. 1 е изцяло в правомощията на министъра на околната среда, доколкото
същият е страна по договора за възлагането им.
2) Одобряването на допълнително споразумение към Концесионния договор като
основа за водене на преговори с концесионера е изцяло в правомощията на министъра на
околната среда и водите, тъй като той представлява държавата по договора.
3) Преценката за водене на преговорите и за приемането на конкретни решения,
свързани с Концесионния договор, които следва да се предложат на Министерския съвет,
е в прерогативите на министъра на околната среда и водите и следва да се извърши в
съответствие с действащата нормативна уредба, препоръките на Главния прокурор на
Република България, съдържащи се в писмо от 12.06.2018 г. и изпълняваните от
министъра политики.
3. Министърът на околната среда и водите да се съобрази с насоките по т. 2 при
изпълнение на решението по точка 3, подточка 5 от дневния ред на заседанието на КСК,
проведено на 17 януари 2019 г.
По т. 5 от дневния ред:
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1. Приема актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019
– 2020 г., съгласно Приложението.
2. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската
политика и председател на Координационния съвет по концесиите да внесе
актуализирания План за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 г. за
одобряването му от Министерския съвет.
Протоколът е съставен на основание чл. 2, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Координационния съвет.
За Секретариата на съвета: /п/
МАРИЕТА НЕМСКА
Директор на дирекция
„Икономическа и социална
политика“
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