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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Приемане на План за действие за общинските концесии в община Елена 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Закона за концесиите, Политиката за общински концесии 

се определя от съответния общински съвет, който приема с решение план за действие за 

общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината. В същия член от ЗК са разписани 

и конкретните правомощия на Общинския съвет и кмета на общината по отношение на 

общинските концесии. 

В новата редакция на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост (ЗОС), в сила от 

01.01.2018 г., също е записано, че Общинският съвет приема План за действие за общинските 

концесии. До последните изменения в двата гореспоменати закона, на местно ниво тази 

материя се уреждаше с мандатните Стратегии за управление на общинската собственост и 

годишните Програми за управление и разпореждане с общинската собственост. 

Към момента община Елена е предоставила на концесия един обект - публична общинска 

собственост, а именно басейн, част от спортен комплекс в гр. Елена, заедно с прилежащи към 

него площи. Концесионерът изпълнява коректно вменените му с концесионния договор 

задължения. 

Предложеният на Вашето внимание проект за План за действие за общинските концесии в 

община Елена е изготвен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите 

в Република България (2018 - 2027).  

В проекта не са предвидени конкретни обекти, които предстои да бъдат предоставени на 

концесия, тъй като това не е предвидено нито в Програмата за управление на община Елена за 

мандата 2015 - 2019 г., приета с Решение № 13 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Елена, нито в 

Стратегията за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2015 - 2019 

г., приета с Решение № 14 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Елена, нито към момента е 

налице заявен интерес. В Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост 

за 2018 г., приета с Решение № 4 / 25.01.2018 г. на Общински съвет Елена, също е записано, че 

към момента на приемане на програмата, община Елена няма намерение през 2018 г. да 

предоставя имоти на концесия.  



 2 

По своята същност Планът, както и Програмата за управление на общинската собственост, е 

отворен документ и може да се актуализира и допълва при необходимост. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , във връзка с чл. 40 от Закона за концесиите, чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Елена, Общински съвет Елена 

Приема План за действие за общинските концесии  в община Елена. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил:  

       

Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“     

17.08.2018г., 14,30 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


