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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ ЗА КОНЦЕСИЯ
COM(2011)0887 ОКОНЧАТЕЛЕН 
COD(2011)0437

Възлагането на концесии за строителство понастоящем е предмет единствено на 
основните разпоредби на Директива 2004/18/ЕО относно координирането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. 
Концесиите в областта на услугите са обхванати единствено от общите принципи на 
Договора за функционирането на Европейския съюз (икономически свободи, 
недискриминация, прозрачност, равно третиране, пропорционалност, взаимно 
признаване). Настоящото предложение се представя за обсъждане заедно с 
преразглеждането на Директива 2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО относно 
обществените поръчки, което протича в момента. То ще доведе до приемането на 
отделен нормативен акт, регламентиращ възлагането на концесии за строителство и за 
услуги в традиционния сектор и в сектора на комуналните услуги.

В рамките на предварителното разглеждане на това предложение, настоящият документ 
има за цел да определи добавената стойност на подобна инициатива, да установи какъв 
тип норми са необходими и да набележи основните въпроси, на които проектът трябва 
да отговори. 

1. Каква е добавената стойност?

Докладчикът е убеден в добавената стойност на подобна инициатива поради четири 
причини:

- изясняване на съществуващата законодателна рамка. Мултиплицирането 
на съдебната практика на Съда на ЕС (25 решения от 2000 г. досега) свидетелства за 
съществуващата правна неяснота. Няколко понятия трябва да бъдат уточнени, въпреки 
че позициите са по-малко категорични сред предприятията, отколкото сред 
договарящите органи1 (концесии, риск, разграничаване между концесии за услуги и за 
строителство, както и между концесии и други видове договори – разрешения или 
лицензи – и концесии и обществени поръчки). 

- гарантиране на правна стабилност и сигурност. Процесите в развитието на 
съдебната практика, липсата на единно прилагане на принципите на Договора и 
юридическата мозайка, съществуваща в рамките на ЕС, създават правна несигурност, 
която е в ущърб на различните субекти. Въпреки че Съдът на ЕС посочва, че 
договарящите органи трябва да спазват основните принципи на Договора2, той не 
изяснява в достатъчна степен какво предполагат последните. 

- подкрепа на дейността на публичните органи за развитието и 
модернизацията на икономическите инфраструктури и насърчаване на 
обществените услуги.

                                               
1 SEC(2011) 1588 окончателен, 20.12.2011 г., приложение I Б
2 Дело C-324/98, Telaustria, 2000 г.
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- стимулиране на конкуренцията в рамките на ЕС и насърчаване на появата 
на съответни европейски субекти. (гаранция за прозрачност и за справедливост на 
процедурите, санкциониране на неправомерното използване на пряко договаряне). 40% 
от предприятията, с които е извършено допитване през 2010 г., заявяват, че знаят за 
съществуването на подобни договори1. Липсата на ясни правила, които да поставят 
всички кандидати в равно положение, може да постави в неизгодно положение МСП, 
които се свеждат до ролята на подизпълнители2. Отварянето за конкуренцията не 
означава при все това ускорена приватизация на обществените услуги.

Беше повдигнат въпроса за основанието за съществуването на инициатива, 
отделно от обществените поръчки. Основанието за това е фундаментално 
различното естество на концесията в сравнение с обществената поръчка: прехвърляне 
на отговорност от публичните органи към концесионера и наличие на икономически 
риск, свързан с експлоатацията на строителството/услугите. Концесията не е вид 
обществена поръчка; следователно нейните специфични характеристики трябва да 
бъдат взети предвид.

2. От какви правила имаме нужда?

Докладчикът счита, че:

- определението за концесия е от основно значение предвид на множеството 
национални определения (ограничаване на приложното поле)

- правилата по отношение на концесиите не трябва да бъдат директно 
копирани от тези за обществените поръчки

- правилата трябва да бъдат ясни, прости и да не създават излишна 
бюрокрация

- свободата на публичните органи да решават по какъв начин да 
организират упражняването на техните задачи им във връзка с обществените 
услуги трябва да бъде ясно призната

- правото на публичните органи и на икономическите оператори да 
преговарят и да сключват договори трябва да бъде зачитано. Ако на първите трябва 
да бъде признат определен марж за маневриране и право на мнение при техния избор, 
последните трябва да могат да ползват от прилагането на обективни и прозрачни 
критерии, като се има предвид времевите и финансови ограничения, произтичащи от 
подаването на кандидатура.

- зачитането на правата на участниците трябва да бъде гарантирано 
(право на обжалване, поверителност на информацията, и т.н.)

                                               
1 SEC(2011) 1588 окончателен, 20.12.2011 г., приложение I Б, стр. 68
2 SEC(2011) 1588 окончателен, 20.12.2011 г., стр. 17
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3. Основни въпроси

Следващите раздели предоставят експозе на темата, последвано от основните въпроси, 
които докладчикът би искал да разгледа задълбочено.  

a) Определение за концесия

Често присъстващо в съдебната практика на Съда на ЕС (в 13 от 25 решения от 2000 г. 
досега), определението за концесия е от основно значение. Разграничението между 
концесия и обществена поръчка остава неясно на европейско равнище (Директива 
2004/18/ЕО определя концесията отношение на договора за обществени поръчки).

→ Необходимост от изясняване на определението за концесия (равнище/вид риск, 
целесъобразност на по-специфични критерии, напр. процент от оборота)

→ Разграничаване между концесиите за строителство и за услуги; определение и 
правен режим, приложим към смесените концесии. Предвид на това, че по-голямата 
част от концесиите за строителство включват концесии за услуги е трудно да се 
определи какъв е статутът на съответния вид договор.

→ Изясняване на разграничението между концесия и обществена поръчка
(използване на понятията, отнасящи се до обществени поръчки за концесиите, напр. 
„поръчка“ вместо „договор“, „цена“ вместо „стойност“, и т.н.)

б) Приложно поле и секторни изключения

Настоящото предложение се прилага спрямо договорите на стойност равна или по-
голяма от 5 милиона евро (чл. 5), а опростена процедура се прилага спрямо концесиите 
за услуги на стойност между 2,5 и 5 милиона евро (чл. 5.2). Предвиждат се изключения 
(чл. 8–15) и дерогации (чл. 17). 

Бившите неприоритетни услуги

Премахването на съществуващото в Директива 2004/18/ЕО и Директива 2004/17/ЕО 
разграничение между приоритетни и неприоритетни услуги създава известна неяснота 
по отношение на статута на услугите, които досега са били считани за неприоритетни, 
тъй като „само тези услуги, които имат ограничено трансгранично измерение“ (съобр. 
21) са изключени от пълното прилагане на настоящата директива. 

→ Точно идентифициране на визираните услуги
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→ Целесъобразност на ограничаването на списъка на услугите, считани досега за 
неприоритетни по смисъла на Директива 2004/18/ЕО (приложение II Б)

→ Изясняване на това, че разпоредбите, различни от онези, които са свързани с 
публикуването, не се прилагат по отношение на социалните услуги и други 
специфични услуги (чл. 17)

Енергия

Дейностите, свързани с управлението на мрежова инфраструктура в рамките на 
упражняване на изключително право от икономически оператор (чл. 8.1) се изключват. 
Ако това изключение изглежда прагматично (несъществуваща конкуренция предвид 
поради изключителното право, предоставено от държавата), тя не включва дейностите 
по доставка на енергия, подлежащи на тарифи, регламентирани от държавата, в 
съответствие със система за изравняване на тарифите. То се основава на принципите на 
социална и териториална солидарност (всеки гражданин получава енергия на същата 
тарифа, независимо от местоположението му на територията на страната). Публичният 
орган не избира оператора. 

→ Вземане предвид на изключването на дейностите по доставка на енергия, при 
които тарифите са държавно регламентирани

Води

В този сектор кристализират многобройни противопоставяния, пораждащи опасения 
относно евентуална „ускорена“ приватизация. 

→ Въпросът за този сектор не трябва да се свежда до един чисто идеологически 
спор „за или против“ приватизацията 

→ Необходимост да се потвърди свободата на публичните органи да решават 
относно организацията на техните задачи във връзка с обществените услуги

Други изключения

Настоящото предложение няма да бъде ясно за други сектори (напр. пристанищни 
услуги, обществен транспорт). 

→Необходимост от изясняване на съответните разпоредби
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в) Принципни изключения: сътрудничество между публични институции и 
свързано предприятие

Вертикално сътрудничество („in-house“)

Концесиите, възложени от възлагащ орган/ възложител на друго юридическо лице,  са 
изключени при определени условия: упражняване на контрол върху юридическото 
лице, аналогичен на контрола, който възлагащият орган/ възложителят упражнява 
върху собствените си служби;   упражняване за възлагащия орган/ възложителя на поне 
90% от дейността на съответното юридическо лице; отказване на всяко частно участие 
(член 15.1). Това вертикално сътрудничество, непредвидено в настоящите  Директива 
2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО, е резултат от кодифициране на съдебната 
практика на Съда на ЕС (решение по делото Teckal1), понятие, разширено впоследствие 
до съвместния контрол, упражняван от няколко възлагащи органа (решение по делото 
Coditel2) (член 15.3 от настоящото предложение).

Основните критики включват неподходящия характер на кодифицирането на съдебната 
практика; произволния избор на 90% (съдебната практика посочва единствено 
необходимостта съответното юридическо лице да извършва основна част от дейността 
си с възлагащия/ите орган/и, който/които я контролира/т); необходимостта от 
анализиране на всеки конкретен случай; разглеждането на развиването на вертикално 
сътрудничество като източник на нелоялна конкуренция между публичния и частния 
сектор. 

Отказването на всяко частно участие също беше критикувано, като беше изтъкната 
необходимостта от оценка на поставената цел (търговска/промишлена цел или задача 
във връзка с обществена услуга) извън самото съществуване на такова участие, или от 
разрешаване на миноритарно частно участие.

→ Необходимост от признаване на правомощието за самостоятелно организиране
на възлагащите органи/възложителите и от изключване на вертикалното 
сътрудничество от  приложното поле на директивата

→ Разглеждане на избора на критерия от 90% и на реда и условията за проверка на 
спазването на този праг

→ Необходимост от изясняване на понятието за упражнявана дейност от 
юридическото лице за възлагащите органи/възложителите (брой договори? 
оборот?)

→ Подобен въпрос изниква в рамките на съвместния контрол от страна на 
няколко възлагащи органи/възложители върху едно юридическо лице в условията 
на вертикално сътрудничество (член 15.3)

                                               
1 Дело C-107/98, 1999 г.
2 Дело C-324/07, 2008 г.
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→ Разглеждане на уместността на отказването на всяко частно участие

Хоризонтално сътрудничество

Настоящото предложение изключва  хоризонталното сътрудничество между 
публичните органи (член 15.4). То кодифицира съдебната практика на Съда на ЕС 
(решение по дело Hambourg1), като поставя това изключване в зависимост от различни 
критерии (изключване на всяко частно участие; действително сътрудничество между 
публичните органи, целящо съгласувано осъществяване на задача във връзка с 
обществена услуга; публичен интерес като единствен предмет на споразумение). 

Появяват се и други кумулативни критерии, непредвидени в съдебната практика, като 
невъзможност за участващите възлагащи органи или възложители да реализират на 
отворения пазар повече от 10 % от оборота си от дейностите, които имат връзка в 
контекста на договора; (член 15.4в) или отсъствието на каквито и да е финансови 
преводи между участващите възлагащи органи или възложители освен тези, които 
съответстват на възстановяване на действителни разходи по строителството, услугите 
или доставките; (член 15.4г). 

→Необходимост от анализиране на целесъобразността на предложените 
критерии, по-специално тези, които не произтичат от съдебната практика

→ Разглеждане на понятието за  съгласувано осъществяване на задача  (идеята, че 
договарящите органи трябва задължително да осъществяват задачата съвместно, макар 
и да е възможно единият от тях да я осъществи за другите)

Свързани предприятия

Концесиите, възложени от възложител на свързано предприятие, са изключени (член 
11.3). Това понякога се счита за неоснователно разширяване на вертикалното 
сътрудничество в специалните сектори, с прилагането на не толкова строги критерии 
(критерий за 80%).

→ Разглеждане на основанието на тази разпоредба и на евентуалните последици 
от излагането на конкуренция 

→ Необходимост от анализиране на въздействието на тази разпоредба върху 
МСП 

                                               
1 Дело C-480/06, 2009 г.
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г) Процедурни гаранции

Публикуване и прозрачност

Възлагащите органи/възложителите предават по електронен път на Европейската 
комисия обявление за концесия (желание за възлагане на концесия) и обявление за 
възлагане (резултатите от процедурата) със стандартни формуляри, които се изпращат 
за публикуване в Службата за публикации на ЕС, преди публикуването им на 
национално равнище. Задължението за обявление за възлагане се прилага също така за 
концесиите за услуги на стойност 2,5 милиона-5 милиона евро (с изключение на 
социалните услуги и на други специфични услуги). 

→ Целесъобразност на такава процедура, която изглежда ненужно сложна и 
тежка

→ Целесъобразност на забраната за публикуване на национално равнище преди 
публикуването на европейско равнище и възможност да се предвиди едновременно 
изпращане

Ред и условия за възлагане на договорите 

Настоящото предложение предвижда разпоредби, определящи реда и условията за 
възлагане на договори за концесии.

→ Разглеждане на използването на йерархизация и претегляне на критериите. 
Докато йерархизацията (член 39.3) гарантира на участниците ясна и прозрачна рамка, 
за да подготвят своите оферти, то претеглянето (задължително в случай на 
икономически най-изгодна оферта) ограничава възможностите за преценка на 
публичните органи и може да доведе до избор на участник, който не е оптимален (член 
39.3 и 5)

→ Категоричното свързване на критериите за възлагане с предмета на договора 
(член 39.2) възпрепятства отчитането на други критерии, които могат да се 
окажат целесъобразни (напр. близост, социални и екологични стандарти)

→ Ограничаването на критериите за икономически най-изгодната оферта(член. 
39.4) не изглежда целесъобразно (съответстващата разпоредба в предложението за 
преразглеждане на Директива 2004/18/ЕО няма такъв ограничаващ характер, член 66).

→ Неяснота на разпоредбите относно поверителността на информацията, 
представена от  участниците на договарящите органи. Единствено конкретните 
решения или информацията, която икономическите оператори изрично са обозначили 
като поверителна, изглеждат защитени (член 24 и член 35.5.б). 
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д) Ред и условия на изпълнение на договорите за концесии

Срок

Предложението за директива определя срока на концесията въз основа на възвръщането 
на инвестициите, направени за експлоатация на строителството или услугите (член 16). 

→ Необходимост от изясняване на това определение, което отчита единствено 
етапа на експлоатация на строителството или услугите, без да отчита етапа на 
изготвяне на проекти и първоначалните инвестиции, предхождащи 
експлоатацията 

→ Адаптиране на определението с цел включване на вече съществуващите 
концесии, в които частта на инвестициите е по-малка

→ Разглеждане на включването на други критерии за концесиите за услуги (напр. 
изпълнение)

Промяна на текущите договори 

Настоящото предложение обосновава необходимостта от нова процедура на възлагане 
на концесии с понятието „съществена промяна“ на разпоредбите на текущия договор 
(член 42).

→ Изясняване на понятието за „съществена промяна“

→ Установяване на конкретни критерии, които дават възможност за 
определянето му 

Заключение

Въпреки че настоящото предложение предизвика реакции на несъгласие, докладчикът е 
убеден в неговата добавена стойност, тъй като то отговаря на съществуваща 
юридическа празнота на европейско равнище, която е само частично запълнена от 
развиващата се съдебна практика на Съда на ЕС. 

Окончателните разпоредби трябва да отговарят на целите за опростяване и юридическа 
сигурност, от една страна, и за спазване на принципа за свободно управление на 
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публичните органи, от друга. Макар и засегнатата проблематика в настоящия документ 
да не е изчерпателна, докладчикът желае да се даде начало на истинско обсъждане, 
надхвърлящо обикновения идеологически дебат „за или против“ европейската 
инициатива за концесиите.


