РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за концесиите

(обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47 от 2009 г.)
§1. В чл. 39, ал. 4 се изменя така:
“(4) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и може
да бъде оспорено в 14-дневен срок от обнародването му по реда на глава
единадесета.”
§2. В чл. 40, ал. 1 думата „приемането” се заменя с „влизането в
сила”.
§3. В чл. 47, ал. 2, изречение първо думите „по един представител на
администрацията на Министерския съвет и на Министерството на
финансите” се заменят с „поне един представител на Министерството на
финансите”.
§4. В чл. 58, ал. 3 се изменя така:
“(3) Решението по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник" и може
да бъде оспорено в 14-дневен срок от обнародването му по реда на глава
единадесета.”
§5. В чл. 60, ал. 3 се изменя така:
“(3) Решението по ал. 1 се съобщава на всички заинтересовани лица
и може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на
глава единадесета.”
§6. В чл. 62, ал. 2 се изменя така:
“(2) Когато е подадена жалба с искане за налагане на временна
мярка, срокът за сключване на концесионния договор започва да тече от
датата на влизане в сила на определението, с което искането за налагане на
временна мярка се отхвърля, или от датата на влизане в сила на решението,
с което жалбата се оставя без уважение - в случаите, когато е наложена
временна мярка.”
§7. В глава девета се създава раздел Ia:
„Раздел Ia.

Нищожност на концесионния договор
Чл.64а. Концесионният договор е нищожен:
1. в случай на нарушение на чл. 62, ал. 1 и 2, когато това нарушение е
свързано с нарушение на процедурата за предоставяне на концесия, което е
лишило заинтересовано лице от възможността да бъде определено за
концесионер; или
2. когато обявление за провеждане на процедура за предоставяне на
концесия за строителство не е било публикувано в „Официален вестник”
на Европейския съюз, когато това е било задължително.
Чл. 64б. (1) Разпоредбата на чл. 64а, т. 2 не се прилага, когато са
изпълнени едновременно следните условия:
1. органът по чл. 19, ал. 1 - 3 е взел мотивирано решение да не
публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз обявление за
провеждане на процедура за предоставяне на концесия за строителство;
2. органът по чл. 19, ал. 1 - 3 е публикувал обявление за доброволна
прозрачност в „Официален вестник” на Европейския съюз, заявявайки
решението си да предложи на концедента сключването на концесионен
договор;
3. концесионният договор е сключен не по-рано от 10 дни след
публикуване на обявлението за доброволна прозрачност.
(2) Обявлението за доброволна прозрачност е по образец, утвърден
от Европейската комисия на основание чл. 3а от Директива 89/665/ЕИО на
Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се
до прилагането на производства по обжалване при възлагането на
обществени поръчки за доставки и за строителство.
(3) Обявлението за доброволна прозрачност съдържа следната
информация:
1. наименование и данни за контакт на органа по чл. 19, ал. 1 – 3;
2. описание на предмета на концесионния договор;
3. мотивите за решението на органа по чл. 19, ал. 1 - 3 да не
публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз обявление за
провеждане на процедура за предоставяне на концесия за строителство;
4. наименование и данни за контакт на класирания на първо място
участник, който се предлага да бъде определен за концесионер;
5. всяка друга информация, която органът по чл. 19, ал. 1 – 3 смята за
необходима.”
§8. Глава единадесета се изменя така:
“Глава единадесета
ОСПОРВАНЕ
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Чл. 83. (1) Подлежат на оспорване пред съответния съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс:
1. решенията по чл. 39, ал. 1, чл. 58, ал. 2 и чл. 60, ал. 1;
2. неоснователните действия или бездействия на съответния
административен орган в процедурата по предоставяне на концесия.
(2) Актовете по ал. 1 могат да се оспорват относно тяхната
законосъобразност, включително за отстраняване на дискриминационни
технически, икономически или финансови изисквания в обявлението,
документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по
предоставяне на концесия.
(3) Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 14-дневен
срок от обнародването или уведомяването по друг начин за съответното
решение или действие, а ако лицето не е уведомено – от датата на
узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие.
(4) Жалбата не спира процедурата, освен в случаите по ал. 5.
(5) Процедурата спира до влизане в сила на:
1. определението, с което се отхвърля искането за налагане на
временна мярка „спиране на процедурата”, или
2. решението по жалбата, когато е наложена временна мярка
„спиране на процедурата”.
Чл. 84. (1) По искане на жалбоподателя съдът може да наложи
временна мярка „спиране на процедурата”.
(2) Искането за налагане на временна мярка се прави едновременно с
подаване на жалбата.
(3) В 7-дневен срок от образуване на производството съдът се
произнася с определение в закрито заседание по искането за налагане на
временна мярка.
(4) Съдът се произнася след преценка на възможните последици от
налагането на временната мярка за всички интереси, които е възможно да
бъдат увредени, включително обществения интерес.
(5) Произнасянето по временната мярка не обвързва съда при
решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на
жалбоподателя.
Чл. 85. Всяко заинтересовано лице, претърпяло вреди от
незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни
органи и длъжностни лица в процедурата по предоставяне на концесия,
може да поиска обезщетение за вреди пред съответния административен
съд.
Чл. 86. (1) Всяко заинтересовано лице може да поиска обявяване на
нищожност на концесионен договор по раздел Iа на глава девета не покъсно от 6 месеца след сключването му пред съответния административен
съд.
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(2) С искането за обявяване на нищожност заинтересованото лице
може да поиска и налагане на временна мярка “спиране изпълнението на
договора”.
(3) Административният съд налага временната мярка при условията
и по реда на чл. 84.
Чл. 87. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответните
разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.”
§9. Членове 88 - 95 се отменят.
§10. В чл. 96, ал. 1 думите „Министерският съвет” се заменят с
„Министерството на финансите”.
§11. В чл. 100, ал. 2, изречение първо думите „Министерският съвет”
се заменят с „Министерството на финансите”.
§12. В чл. 103, т. 1 думите „на министерствата и на специализираната
администрация на Министерския съвет” се заменят с „на Министерството
на финансите и на други министерства по преценка на вносителя”.
§13. В чл. 105, ал. 2 думите „специализираната администрация на
Министерския съвет, на” се заличават.
§14. В чл. 107, ал. 1, т. 2 думите „главния секретар на Министерския
съвет” се заменят с „министъра на финансите”.
§15. Член 109 се отменя.
§16. В раздел "Допълнителна разпоредба" се правят следните
изменения и допълнения:
1. Заглавието "Допълнителна разпоредба" става "Допълнителни
разпоредби".
2. В § 1 се създава т. 2а:
„2а. „Заинтересовано лице” е всяко лице, което има или е имало
интерес от получаването на определена концесия и на което е нанесена или
рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение в процедурата за
предоставяне на концесия.”
3. Създава се § 1а:
„§1а. Този закон въвежда Директива 2007/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ЕИО и
92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на
процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ
L 335 от 20.12.2007 г.). ”
§17. В § 24 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. в ал. 2 думите „дирекция в администрацията на Министерския
съвет, определена със заповед на министър-председателя” се заменят с
„министъра на финансите”;
2. ал. 3 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§18. В 3-месечен срок от влизане в сила на този закон
Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения на
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
§19. Производствата, образувани пред Комисията за защита на
конкуренцията до влизане в сила на този закон, се довършват по
досегашния ред.
§20. В чл. 128, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (обн.
ДВ, бр. 30 от 2006г., изм., бр. 59 и 64 от 2007г., бр. 94 от 2008г. и бр. 35 от
2009г.) се създава т. 9:
“9. обявяване на нищожност на концесионен договор по Закона за
концесиите.”
§21. В чл. 365, т. 2 на Гражданския процесуален кодекс (обн. ДВ, бр.
59 от 2007г., изм. и доп., бр. 50 от 2008г., изм., бр. 69 от 2008г., изм., бр. 12
и 32 от 2009г., доп., бр. 19 от 2009г., изм. и доп., бр. 42 от 2009г., изм.,
Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. - бр. 47 от
2009 г.) след думите “договор за концесия” се поставя запетая и се добавят
думите “с изключение на исковете по чл. 86 от Закона за концесиите.”
§22. В чл. 13, ал. 2, т. 1 на Закона за защита на конкуренцията (обн.
ДВ, бр. 102 от 2008г., изм., бр. 42 от 2009г.) думите “и Закона за
концесиите” се заличават.
§23. В Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 23 от 1999г.,
изм., бр. 28 от 2000г., бр. 108 от 2001г., изм. и доп., бр. 47 от 2002г., изм.,
бр. 86 от 2003г., бр. 28 и бр. 94 от 2005г., изм., бр. 30 от 2006г., доп., бр. 36
от 2006г., изм., бр. 37 от 2006г., изм. и доп., бр. 55 от 2007г., бр. 70 от
2008г., изм., бр. 19 от 2009г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 43, ал. 5, изречение второ се изменя така:
„Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители
на министъра на финансите и на органите по чл. 7 съобразно тяхната
компетентност.”
2. В чл. 44, ал. 7, изречение първо се изменя така:
„Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители
на министъра на финансите и на органите по чл. 7 съобразно тяхната
компетентност.”
3. В чл. 45, ал. 6, изречение първо се изменя така:
„Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители
на министъра на финансите и на органите по чл. 7 съобразно тяхната
компетентност.”
§ 24. Този закон влиза в сила от 20 декември 2009 г., с изключение на
параграфи 10, 11 и 14, които влизат в сила от 20 юни 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………...…
2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
(Цецка Цачева)
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