
До Председателя на  

Общински съвет – Шумен  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Приемане на План за действие за общинските концесии на  

община Шумен за периода 2018 – 2020г. 

 

 

 

Политиката за общински концесии, съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона 

за концесиите, се определя от общинския съвет, който приема с решение план за 

действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината. По 

силата на чл. 179, ал. 2, т. 1 Концесионният договор е недействителен, когато 

концесията не е включена в съответния план за действие. 

В изпълнение на § 8 от ПЗР на Закона за концесиите в срок до три 

месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите 

Общинският съвет следва да одобри план за действие за  общинските концесии. 

Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 – 

2027) беше одобрена на 20.06.2018г. 

В чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите е определено минималното 

съдържание на Плана за действие за общинските концесии, който се изготвя за 

всеки програмен период и съдържа прогнозираните:  

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както 

и обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;  

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за 

изпълнение на възложеното строителство;  

3. публични средства за плащания от концедента по размер и 

източници на финансиране, включително от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове;  

4. концесионни възнаграждения. 

Съгласно ал. 4 от същия чл. 45 съдържанието на плановете по ал. 2 се 

определя по години и може да се изменя и допълва текущо, а съгласно ал. 5, 

която е в сила от 01.12.2018г., не може да се открие процедура за определяне на 

концесионер, която не е включена в плана за действие за общинските концесии. 

Редът за изготвяне на плана за действие за общинските концесии е 

определен в Наредбата за изискванията за определяне на финансово-

икономическите елементи на концесията, глава трета, съгласно която плановете 

за действие за общинските концесии се разработват в съответствие с 

Националната стратегия за развитие на концесиите за всеки програмен период и 

служат за определяне на концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят 

целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на 

концесиите, за съответния програмен период. Съдържанието на плановете за 



действие се определя по години и по планирани процедури, като всеки проект за 

концесия, включен в плана за действие, съдържа прогнозираните данни по чл. 

45, ал. 2 от Закона за концесиите. 

Съгласно чл. 18 и сл. от Наредбата Кметът на общината внася за 

обсъждане в общинския съвет проект на план за действие за общинските 

концесии, проектът на план се приема с решение на общинския съвет, а приетият 

план за действие се публикува в Националния концесионен регистър. Приетият 

от общинския съвет план за действие може да се изменя и/или допълва текущо 

при включване на нов проект, изключване на проект или промени в проект 

относно прогнозираните елементи. Промените се приемат с решение на 

общинския съвет за приемане на актуализиран план за действие за общинските 

концесии, който също се публикува в Националния концесионен регистър. 

Специализираната дирекция „Икономическа и социална политика“ 

от Администрацията на Министерския съвет издаде указание № ЗК-10 от 

07.08.2018г. за изготвяне на плановете за действие за общински концесии и 

утвърди образец на плана. 

Представеният проект на план за действие за общинските концесии 

на община Шумен 2018 – 2020г. е изготвен в съответствие с изброените 

изисквания и указания за периода до края на настоящия програмен период 

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе 

следните: 

 

Р Е Ш Е Н ИЯ: 

 

1. На основание чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗК приема 

План за действие за общинските концесии на Община Шумен 2018 – 2020г., 

съгласно Приложение 1. 
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