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ОТНОСНО: Приемане на проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на 

минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за 

определяне на концесионер на морски плаж 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация (УПМСНА) внасям за разглеждане  проект на Решение на 

Министерския съвет за  утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на 

офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж. 

Целта на внесените промени е концедентът – Министерският съвет, със свой акт 

да утвърди минимални критерии, които задължително да се включват в проектите на 

Решения на Министерския съвет по чл. 8д от Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие (ЗУЧК) за откриване на процедури за определяне на концесионери на морски 

плажове. Мотивите за внасяне на проекта на Решение на Министерския съвет за 

утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в 

конкурс за определяне на концесионер на морски плаж е да се оптимизират цените на 

предлаганите услуги на морските пажове, както и да се въведе минимален праг на 

относителна тежест на критерия “цена за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг в платена зона на 
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морския плаж“. Утвърдените с акт на Министерския съвет минимални критерии за 

комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на 

морски плаж са целесъобразни и ще подпомогнат да се оптимизира размера на 

концесионното плащане, чийто минимален базисен размер ще се формира чрез Методиката 

за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове-

обекти на концесия, по реда на чл.8, ал.2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие (Методика), така че съвместното прилагане на двата акта на Министерски 

съвет в максимална степен да отговори на обществения интерес.  

Целта на настоящия акт на Министерския съвет е да оптимизира и надгради 

Методиката, като чрез въвеждането на комплексен подход при следващи концесионни 

процедури, се отчетат с необходимата тежест минимални критерии, с което да се постигне 

значително намаление на цените на чадъри, шезлонги, предлагане на качествени 

допълнителни услуги и обективна оценка на концесионното възнаграждение за всеки плаж. 

Така ще се постигне балансиран подход при предоставянето на концесии за морски 

плажове като се отчетат едновременно интересите на туристите, концесионерите и 

концедента. 

Въвеждат се еднакви по вид минимални критерии за комплексна оценка на 

офертите за участие в конкурси за определяне на концесионер на морски плаж, които 

отговарят на обществените очаквания на потребителите, като тези критерии ще бъдат 

предварително общоизвестни на всички участници в процеса, свързан с концесионирането 

на морските плажове.  

В проекта на акт се предвижда Министерският съвет да утвърди следните 

минимални задължителни критерии за комплексна оценка на офертите за участие в 

конкурси за определяне на концесионер на морски плаж : 

 минимален размер на роялти за концесия на морски плаж, не по-малък от 

0,1 %, определен по Методиката за определяне на минималния размер на 

концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по 

реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие; 

 цена за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг в платената зона на морския плаж.; 

Предложените критерии ще се включват задължително в проектите на Решения 

на Министерския съвет по чл. 8д от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 

(ЗУЧК) за откриване на процедури за определяне на концесионери на морски плажове, като 

се предвижда за всяка конкретна конкурсна процедура министърът на туризма да може да 
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предлага на Министерския съвет да включи и други критерии за комплексна оценка на 

офертите, в зависимост от специфичните особености на морския плаж. 

В проекта на Решение на Министерския съвет се предлага относителната тежест 

на критерия “цена за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг в платена зона на морския плаж“ да не 

бъде по-малка от 40 %. Въвеждането на това изискване ще регулира оптимално 

съотношението концесионно плащане/предлагани услуги и ще гарантира значително 

намаляване цените на тези основни плажни принадлежности. 

Изпълнението на решението на Министерския съвет се възлага на министъра на 

туризма. 

Предложеният проект на акт не е свързан с транспониране на актове на 

Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

Към проекта на Решение на Министерския съвет е приложена одобрена 

финансова обосновка, съгласно приложение 2.2 към чл. 35, ал.1, т.4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът е съгласуван с компетентните министерства по реда на чл. 32-34 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените 

становища са отразени и приложени към настоящия доклад. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на изложеното и на основание  чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

приеме внесения проект Решение на Министерския съвет за  утвърждаване на минимални 

критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на 

концесионер на морски плаж. 

 

С уважение, 

 

…………………………………… 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 

Министър на туризма 

 
 
 


