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ДО  
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

От Николай Митков – кмет на община Първомай 

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите 
концесионни договори през 2019 година. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно Закона за концесиите (ЗК), в сила от 01.01.2018г. политиката за 
общинските концесии се определя от общинския съвет, който приема с решение План за 
действие за общинските концесии на територията на съответната община. В тази връзка и в 
съответствие с Указание № ЗК-10 от 07.08.2018 г. на Дирекция „Икономическа и социална 
политика” при Администрацията на Министерски съвет на Република България, ако за 
програмен период 2014-2020 г. не се предвижда възлагане на концесии, кметът на общината 
не изготвя, съответно общинският съвет не одобрява план за действие. Ако впоследствие 
възникне необходимост от възлагане на една или повече концесии, за да се осигури 
законосъобразно откриване на процедурите за определяне на концесионер, е необходимо 
преди това да се приеме План за действие за съответния програмен период. 

Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват 
действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. Предвид на 
това и съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.3 и т.4 от Закона за концесиите, Кметът на 
общината извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори и 
изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на 
сключените концесионни договори. Общинският съвет на основание чл.40, ал.2, т.2 от ЗК 
одобрява годишния отчет на Кмета на общината относно изпълнението на концесионните 
договори. 

Със ЗК е определено, че правомощията на концедента за общинските концесии се 
изпълнява от кметовете на общини, като ежегодно в срок до 30 септември, определеното от 
концедента длъжностно лице, представя в Националния концесионен регистър (НКР) 
информация за изпълнението на концесионния договор за предходната година по образец, 
който се поддържа на интернет страницата на НКР. Въз основа на информацията за всички 
концесионни договори, по които е страна и в изпълнение на чл.132, ал.2 от ЗК кметът на 



общината изготвя и внася за одобрение в общински съвет годишен отчет, относно 
изпълнението на концесионните договори. 

Резултатите от осъществените проверки са отразени в Отчета на проведения 
концесионен контрол в Община Първомай през 2019 година. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.2, т.2 и ал.3, т.4 
и чл.132, ал.2 от Закона за концесиите, предлагам на Общинския съвет на Община 
Първомай да приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 
2019 година. 

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, 
ал.2, т.2 и ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от Закона за концесиите и в изпълнение на задължението 
на кмета на общината за изготвяне и внасяне за одобрение в общински съвет на годишен 
отчет относно изпълнението на сключените концесионни договори. 

Приложение: Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори 
през 2019 година. 

ВНОСИТЕЛ:  
НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на Община Първомай 


