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З А П О В Е Д 

№ПО-47 

Пазарджик,08.03.2022 г. 

 

На свое заседание от 24.02.2022 г. Общински съвет Велинград с протокол № 

2 е приел Решение № 34, което е постъпило в деловодството на Областна 

администрация Пазарджик с вх. № 0800-24/02.03.2022 г. 

  С Решение № 34 Общински съвет Велинград дава съгласие за извършване на 

подготвителни действия свързани със започване на процедура за определяне на 

концесионер на поземлен имот 10450.503.997, Заповед за одобрение на КККР №РД-

18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК, публична общинска 

собственост, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, 

площ 22556 кв. м, номер по действащ регулационен план 5972, квартал 393, парцел 

VI, одобрен с решение №292/04.10.2005г. на Общински съвет-Велинград. 

Като правни основания за приемане на решението са посочени чл.21, ал.1, 

т.8 и т.12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, от Закона за концесиите 

и Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи 

на концесията. 

Така приетото решение е незаконосъобразно поради  следните съображения: 

С предходно решение № 33/24.02.2022 г. Общински съвет Велинград е приел 

план за действие за общинските концесии на територията на Община Велинград за 

2022г. – 2027г. След осъществен контрол за неговата законосъобразност, това 

решение е върнато от Областния управител на област Пазарджик като 

незаконосъобразно за ново обсъждане от Общински съвет Велинград. Това решение 

е основание за приемане на последващото решение № 34 за откриване на 

процедура и извършване на подготвителни действия свързани със започване на 

процедура за определяне на концесионер. 

Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА 

върнатия за ново обсъждане акт не е влязъл в сила и не може да бъде приведен в 

изпълнение. С оглед на това незаконосъобразността на първото решение на 

Общински съвет Велинград води до незаконосъобразност и на следващото решение.  
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В подкрепа на това е и разписаното в чл. 45, ал. 5 от Закона за концесиите, 

съгласно който не може да се открие процедура за определяне на концесионер, 

която не е включена в плана за действие за общинските концесии. Включването на 

проект за концесия в съответния план за действие е основание за вземане на 

решение за откриване на процедура за определяне на концесионер. Наличието на 

План за действие за общинските концесии е необходимо условие за предпремане на 

последващи действия за неговото изпълнение. Следователно към настоящия момент 

е недопустимо и не е налице основание да се приеме второто решение за стартиране 

на процедурата за определяне на концесионер. 

С оглед на гореизложеното и 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 № 34 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 

 


