ЗАПОВЕД
№ПО-46
Пазарджик,08.03.2022 г.
На свое заседание от 24.02.2022 г. Общински съвет Велинград с протокол №
2 е приел Решение № 33, което е постъпило в деловодството на Областна
администрация Пазарджик с вх. № 0800-24/02.03.2022 г.
С Решение № 33 Общински съвет Велинград приема план за действие за
общинските концесии на територията на Община Велинград за 2022г. – 2027г. Към
решението е приложено само инвестиционно предложение, като липсва скица и Акта
за публична общинска собственост за имота.
Като правни основания за приемане на решението са цитирани разпоредбите
чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.
40, ал. 1, чл. 45, ал. 2 и ал. 4 от Закона за концесиите, глава трета от Наредбата
за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на
концесията и Националната стратегия за развитие на концесиите.
Така приетото решение е незаконосъобразно поради следните съображения:
Планът за действие за общинските концесии се разработва в съответствие с
Националната стратегия за развитие на концесиите за всеки програмен период. С
него се определят концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и
приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите, за
съответния програмен период.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определне на
финансово-икономическите елементи на концесията, Кметът на общината внася за
обсъждане в общинския съвет проект на план за действие за общинските концесии в
срока и със съдържанието, определени в чл. 11, ал. 1 от същата наредба.
Разпоредбата на чл. 11, ал.1 от Наредбата въвежда минималните изиксмания
за предложението за включване на проекти за концесии в плана за действие за
общинските концесии, които следва да се направят в срок до 3 месеца преди
началото на съответния програмен период и следва да включва информация за:
1. наименование на проекта за концесия;
2. описание на проекта за концесия, което съдържа:
а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително
целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;
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б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите
на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и Стр. 4 от 6
съответствието с други стратегически и програмни документи, когато е приложимо;
в)

териториален

обхват

на

концесията

-

място

на

изпълнение

на

строителството или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта
на концесията;
г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;
д) кръга на потребителите;
е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;
3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от наредбата;
4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне
на концесионер.
В приетият от Общински съвет Велинград план за действие на общинските
концесии има непълноти с оглед изискванията на чл. 11 от Наредбата, а именно:
На първо място следва да се отбележи, че с приетото от Общински съвет
Велинград решение не е индивидуализиран проекта за концесия с минималните
данни по чл.11 ал.1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансовоикономическите елементи на концесията.
Съгласно чл.11, ал. 1, т.2, подточки в), г), д) и е) от Наредбата, съществени
елементи от съдържанието на предложението са: териотиалният обхват на
концесията – място на изпълнение на строителството или услугите, обектът
на концесията, вид и право на собственост, кръгът на потребителите и
очакваните резултата от изпълнението. В настоящия случай част от посочените
параметри изобщо не са определени, други са определени в степен, която не
съответства на изискванита на Наредбата, което съставлява съществен порок на
приетото решение.
Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за
действие, който не отговаря на изискванията по чл.11 ал.1 от Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията,
но същият не се е възползвал от тази законова възможност.
На второ място в съответствие с императивно установеното съдържание
Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период и
следва да съдържа прогнозираните данни по чл.45, ал. 2 от Закона за концесиите, а
именно:
1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и
обектите, които ще се предоставят за ползване чрез концесия;
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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.
В настоящия план на община Велинград тези параметри не са конкретизирани
и изпълнени с предвиденото съдържание, каквото е изискването на цитираната
законова разпоредба, а само са посочени бланкетно.
На трето място няма данни този план за действие на общинските концесии
да е обявен на населението по предвидения в закона ред, включтелно и чрез
публикуване на интернет страницата на общината, каквото е изискването на чл. 8,
ал. 10 от Закона за общинската собствиност.
След извършване на цялостна преценка на решението, установих че е налице
нарушениe

на

материално-правните

разпоредби

и

на

административно-

производствените правила, с оглед на което на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА,
З А П О В Я Д В А М:
В Р Ъ Щ А М за ново обсъждане решение № 33 от 24.02.2022 г. на Общински
съвет Велинград, прието с Протокол №2, като незаконосъобразно.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение
не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет в 14 – дневен срок от
получаването на настоящата заповед.
Преписи от заповедта да се изпратят на Председателя на Общински съвет
Велинград и на Кмета на община Велинград за сведение и изпълнение.
/П/
ИВАН ВАСЕВ
Областен управител
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