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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 Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за 

общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В съответствие с чл. 40 от Закона за концесиите и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост, с Решение № 109 / 30.08.2018 г. Общински съвет Елена е приел План на 

действие за общинските концесии в община Елена. Планът е изготвен в съответствие с 

Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 - 2027).  

В Плана за действие за общинските концесии в община Елена не са предвидени обекти, 

които да бъдат предоставени на концесия. Към момента на неговото приемане, 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.  

Съгласно разпоредбите на Закона за концесиите, кметът на общината изпълнява 

правомощията на концедент, като извършва мониторинг и контрол на сключените от него 

концесионни договори, изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети 

относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии 

проекти и на сключените от него концесионни договори. Общинският съвет, от своя 

страна, одобрява годишните отчети на кмета на общината относно изпълнението на 

включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на концесионните 

договори. 

Комисията за контрол по изпълнение на концесиите в община Елена е провела заседание, 

на 08.07.2019 г. и е представила доклад, съдържащ информация относно изпълнението на 

Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори. 

Докладът е одобрен и е послужил за изготвянето на Годишния отчет за изпълнението на 

Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 

г., който предлагам на Вашето внимание заедно със следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите, 

Общински съвет Елена 

Приема Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските 

концесии и сключените концесионни договори за 2018 г., неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

 

Изготвил:  

  

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

15.07.2019 г., 14,30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


