
 

НАРЕДБА ЗА КОНЦЕСИИТЕ  

 
РАЗДЕЛ I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Чл.1. (1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) С тази наредба се уреждат условията и реда за 
провеждане на конкурси и търгове за определяне на концесионери.  

(2) При предоставянето на концесии Община Бургас се ръководи от 
интересите на териториалната общност, опазването на общинска 
собственост и околната среда, развитието на икономиката и закрилата на 
местните и чуждестранни инвестиции.  

 
Чл.2. (Отм. с решение № II-219 на Бургаски окръжен съд по адм. 

дело 472/2001 г.) 
  

РАЗДЕЛ II  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ  

(Загл. изм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г. )  
 

Чл.3. (Отм. с решение № II-219 на Бургаски окръжен съд по адм. 
дело 472/2001 г.)  

 
Чл.4. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) Кметът на общината прави мотивирано предложение за 
предоставяне на концесия с правен, финансово-икономически, социален и 
екологически анализ на концесията.  

 
Чл.5. (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.)  
 
Чл.6. (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.)  
 
Чл.7. (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.)  
 
Чл.8. (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.)  
 



Чл.9. (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) 

  
 

РАЗДЕЛ III  
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ  

(Загл. изм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 
г.) 

  
Чл.10. (1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) Решението за предоставяне на концесия се приема от 
Общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците.  
(2) (Изм. с решение на Общински съвет /протокол № 27/29.09.2005 г.) С 
решението за предоставяне на концесия се определят:  

 1. предметът на концесията;  
 2. срокът на концесията;  
 3. начинът на определяне на концесионера – конкурс или търг 

или определеният без конкурс или търг концесионер;  
 4. видът, размерът и начинът на плащане на депозита за 

участие в конкурса или търга;  
 5. основни права и задължения по концесията;  
 6. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на 

задълженията по договора за концесия;  
 

 7. видът, размерът и начинът на изпълнение на задължението 
за концесионно възнаграждение по договора за концесия;  

 8. изискванията, свързани с опазване на околната среда, на 
защитени със закон територии и обекти;  

 9. други изисквания, свързани с характера на концесията или 
посочените в други закони.  

(3) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) С решение по ал. 1 се утвърждава проектодоговор и се 
възлага на Кмета на Общината да организира конкурса /търга/ или в случай 
на определяне на концесионера без търг или конкурс да сключи 
концесионен договор с него.  

(4) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  
Решението по ал. 1 се обнародва в Държавен вестник и поне един 

местен ежедневник.  
 
 
 



РАЗДЕЛ IV  
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС  

 
Чл.11. (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.)  
Чл.12. (1) Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка 
за представяната концесия.  

(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Търг се организира, когато концесионерът се 
определя само въз основа на предложеният размер на концесионното 
възнаграждение.  
Чл.13. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) (1) Процедурите по предоставяне на концесия се 
провеждат от комисията по търговете и конкурсите по чл.52, ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински 
имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас.  

(2) (Доп. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 
г.) Комисията може да приема решения, ако на заседанията й присъстват 
повече от половината от нейните членове, като поне един от присъстващите 
следва да бъде правоспособен юрист.  

(3) Комисията приема решения с мнозинство повече от половината от 
броя на  

присъствалите на заседанията й членове, ако не е предвидено друго.  
(4) (Предишна ал.5,приета с протокол № 27/29.09.2005 г. на 

Общински съвет) На заседанията на комисията се води протокол.  
Чл.14. (1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) Кметът на общината издава заповед за провеждане на 
конкурса или търга. Със заповедта се утвърждава конкурсната, съответно 
тръжната документация, която съдържа:  

 1. Образец-предложение;  
 2. Критерии и методика за оценка на предложенията;  
 3. Размер или начален /минимален/ размер на концесионното 
възнаграждение;  
 4. Условия на концесията;  
 5. Проектодоговор.  

 
(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) Въз основа на заповедта по ал.1, в един местен и един 
централен ежедневник, се публикува съобщение за провеждане на 
конкурса или търга.  

(3) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Съобщението по ал. 2 съдържа:  

 1. Предмет на концесията;  



 2. Размер или начален /минимален/ размер на концесионното 
възнаграждение; 

  3. Срок, място, време и начин на закупуване и цена на 
конкурсната, съответно тръжната документация;  

 4. Размер на депозита за участие в конкурса, съответно търга;  
 5. Срок за подаване на предложения;  

6. Дата, час и място на провеждане на конкурса, съответно 
търга.  
Чл.15. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) Срокът за подаване на предложения не може да бъде по-
малко от 30 дни от датата на публикуване на съобщението по чл.14, ал.2.  

Чл.16. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Предложенията за участие в конкурсната, съответно 
тръжната процедура, трябва да съдържат всички изискуеми от 
конкурсната, съответно тръжната, документация данни и документи, 
становища, разработки и др. и да бъдат подадени в запечатан непрозрачен 
плик с ненарушена цялост, в който да бъде поставено и предложението за 
размер на концесионното възнаграждение, запечатано в отделен 
непрозрачен плик с ненарушена цялост.  

Чл.17. (1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Внесените депозити за участие в конкурсната, съответно 
тръжната процедура на неспечелилите участници се връщат от Дирекция 
“Финансово-стопански дейности”, в 7-дневен срок от датата на получаване 
на протокола на комисията за класиране на кандидатите.  

(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) При несключване на договора за предоставяне на 
концесия със спечелилия процедурата кандидат, по вина на същия, 
внесеният от него депозит за участие се задържа.  

(3) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  

Депозитът на недопуснат до участие в конкурса или търга кандидат 
подлежи на връщане.  

(4) (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  

Чл.18. (1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Когато в определения срок за подаване на предложения 
не постъпи нито едно предложение, срокът за подаване на предложения за 
участие в конкурсната, съответно тръжната процедура, може да се удължи 
с още 15 дни със заповед на Кмета на общината.  

(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Въз основа на заповедта по ал.1, в един местен и един 
централен ежедневник, се публикува съобщение за удължаването на срока 
за подаване на предложения за участие в процедурата.  



(3) (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  
(4) (Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 

27/29.09.2005 г.) 
 

РАЗДЕЛ V  
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 

(Загл. изм. с решение на Общински съвет / протокол № 15/28.10.2004 г.) 
  

Чл.19. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол 
№27/29.09.2005г.) Конкурсната процедура се провежда, при условие, че е 
постъпило поне едно предложение.  

 
Чл.20. (1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет /протокол № 
27/29.09.2005 г.) Комисията допуска до участие само кандидатите, чиито 
предложения изцяло отговарят на изискванията и условията, поставени в 
конкурсната документация. 

 (2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 15/28.10.2004 
г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г.) 
Комисията може, при провеждане на конкурса, по всяко време, да изисква 
от кандидатите да представят в определен срок допълнителна информация, 
във връзка с подадените от тях предложения.  

(3) ( Нова приета с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г ., отм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  
 

Чл.21. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол№ 
15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Комисията оценява и класира предложенията на 
допуснатите кандидати, съобразно обявените критерии и методиката за 
оценяване, като на първо място класира кандидата, получил най-висока 
комплексна оценка.  

 
Чл.22. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол№ 
27/29.09.2005 г.) Въз основа на протокола на комисията за класиране на 
кандидатите, Кметът на общината издава заповед, с която обявява 
спечелилия конкурса.  

 
Чл.23. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол№ 

15/28.10.2004 г., отм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  



 
Чл.24. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

15/28.10.2004 г., отм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.)  

 

РАЗДЕЛ VI  
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ  

 
Чл.25. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) (1) Тръжната процедура се провежда, при условие, че е 
постъпило поне едно предложение и се яви поне един кандидат. В този 
случай кандидатът се обявява за спечелил по предложения от него размер 
на концесионното възнаграждение, ако не е по-нисък от обявения начален / 
минимален/ такъв.  

(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите 
предложение, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, 
кандидатът се обявява за спечелил по предложения от него размер на 
концесионното възнаграждение, който не може да бъде по-нисък от 
началния /минимален/ размер на концесионното възнаграждение.  

(3) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за 
непроведен.  

(4) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Кандидат подал предложение за участие в търга и неявил 
се на същия, губи внесения депозит за участие в процедурата.  

(5) (Нова приета с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) В случай, че не е налице необходимия състав и кворум на 
комисията по провеждането на търга, последният се отлага за същия час и 
място за следващия работен ден.  

 
Чл.26. (1)(Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 

15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Кандидатите устно се поканват да заемат местата си за 
участие в търга, след което председателят на комисията обявява търга за 
открит и се извършва проверка на редовността на документите на 
кандидатите. По допускане на кандидатите за участие в търга, както и по 
недопускането им, комисията се произнася с решение, което им се обявява. 
Недопуснатите кандидати напускат залата.  

(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 



27/29.09.2005 г.) Председателят на комисията обявява началото на 
наддаването.  

(3) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол№ 
27/29.09.2005 г.) Председателят на комисията обявява началния размер на 
концесионното възнаграждение, от който да започне наддаването и 
стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-
голяма от 10 на сто от началното концесионно възнаграждение. 
Председателят поканва участниците да потвърдят началния /минималния/ 
размер на концесионното възнаграждение.  

(4) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г., изм. с ре-  

шение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г.) Наддаването 
се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми 
над началния размер на концесионното възнаграждение, разграничени от 
председателя на комисията чрез гласното им възпроизвеждане. Всяко 
увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. Обявената от 
участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, 
без право на позоваване на грешка.  

(5) (Нова приета с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) По решение на комисията наддаването може да се 
извърши чрез вдигане на номерирани табели, раздадени предварително от 
комисията на участниците, като всяко вдигане на табела от участник, 
означава наддаване с една стъпка. Наддаванията се разграничават от 
председателя на комисията чрез обявяване на всеки достигнат размер на 
концесионното възнаграждение.  

(6) (Нова приета с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Преди третото обявяване на последно предложения 
размер на концесионното възнаграждение, председателят прави 
предупреждение, че обявяването е последно и ако няма други 
предложения, наддаването се приключва със звуков сигнал от 
председателя на комисията, който съобщава спечелилия търга и 
предложения окончателен размер на концесионното възнаграждение и 
закрива търга.  
 

Чл.27.(1) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) В случай, че никой от участниците не наддаде поне с една 
стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити се връщат.  

(2) (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) В случай, че само един от участниците потвърди началния 



/минималния/ размер на концесионното възнаграждение, същият се 
обявява за спечелил.  
 

Чл.28. (Изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
15/28.10.2004 г., изм. с решение на Общински съвет / протокол № 
27/29.09.2005 г.) Въз основа на протокола на комисията за класиране на 
кандидатите, Кметът на общината издава заповед, с която обявява 
спечелилия търга.  

 

РАЗДЕЛ VII  
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОНЦЕСИОНЕР  
 

(Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г.)  
   
  

РАЗДЕЛ VIII  
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ  

(Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г.)  
 

РАЗДЕЛ IX  
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ 

ДОГОВОР  
(Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г.)  

 
РАЗДЕЛ Х  

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ  

(Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 
г.) 

 
РАЗДЕЛ ХI  

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ  
(Отм. с решение на Общински съвет / протокол № 27/29.09.2005 г.)  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 

§ 1. Откритите по досегашния ред процедури за предоставяне на 
концесия се довършват по реда на тази наредба.  

§ 2. По неуредените с тази наредба въпроси Общинският съвет може 
да приеме специфични правила за всеки конкретен случай.  



§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община 
Бургас и Председателя на общинския съвет.  

§ 4. Наpeдбaтa се приема на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 
24, ал. 1 от ППЗОС.  

§ 5. Наредбата влиза в сила в десетдневен срок от решението за 
приемането й и се публикува от Председателя на общинския съвет.  

Наредбата е приета с решение на Общински съвет - Бургас, 
Протокол № 23/28.03.01 г., на основание чл. 69 - 71 ЗОС, чл. 21, чл. 22 
ЗМСМА, чл. 24, чл. 26, чл. 39 ППЗОС, изм. с решения на Общинския съвет 
/ протокол № 15/ 28.10.2004 г. и протокол № 27/ 29.09.2005 г.  

                                              Председател на Общински съвет – Бургас: /п/ 
/Лена Бахчеванова/ 
 

Секретар на Община Бургас: /п/                                         
/Виржиния Хайк/  

 
 

 
 

 


	РАЗДЕЛ IV 
	ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС 
	РАЗДЕЛ VI 
	ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ 
	РАЗДЕЛ VII 
	ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР 
	РАЗДЕЛ VIII 
	СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ 
	РАЗДЕЛ IX 
	ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР 
	РАЗДЕЛ Х 
	ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ 
	РАЗДЕЛ ХI 
	РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ 
	ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

