ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА БРЕЗНИК
(2018 – 2020 г.)
І. Въведение
Политиката за общинските концесии се определя от общинския съвет, който приема с решение План за
действие за общинските концесии на територията на Община Брезник. Със ЗК е определено, че правомощията на
концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на общината, но за осигуряване на административен
контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява
основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии - откриването и прекратяването
на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионните договори. Със ЗК на общинските съвети е
възложено да одобряват годишни отчети на кметовете на общини относно изпълнението на включените в Плана за
действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии.
На 18 април 2014 г. влезе в сила Директивата за концесиите, която е част от законодателния пакет на ЕС за
реформиране на Общностното право в областта на обществените поръчки. Директивата за концесиите е
транспонирана в националното законодателство със ЗК, който e в сила от 02.01.2018 г. Законът за концесиите отменя
ЗК от 2006 г. (отм.) и Закона за публично- частното партньорство (ДВ, бр. 45 от 2012 г., отм.).
Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода
2018 г. – 2027 г., през 05.2018 г. по предложение на Координационния съвет съгласно ЗК. За осигуряване на
изпълнението на стратегията, както и за бюджетното планиране на разходите, свързани с концесионната дейност,
законът предвижда приемането и на План за действие за общинските концесии.
Кметът на община Брезник изпълнява политиката за общински концесии на територията на общината и
осъществява правомощията на концеденти за общинските концесии; прави предложения до общинския съвет за
включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за общинските концесии;
извършва мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за
одобрение в общинския съвет отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на

сключените от тях концесионни договори. Кметът на общината прави предложения до Координационния съвет за
приемане на насоки за отстраняване на проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или
прекратяването на концесионните договори, и публикуват в Националния концесионен регистър Плана за действие
за общинските концесии.
II.Концесии
Индивидуализация на проекта за концесия
Предмет
Наименование на
Обект на
на
концесията
концесията
концесията

Максимален
срок на
концесията

Строителство/услуги,
които ще се възложат
с концесията

Срокове за
изпълнение на
възложеното
строителство

Плащания
от
концедента

Концесионн
о
възнагражде
ние

2018 г.
Управление и експлоатация
на обекти „Градски
тоалетни“

Концесия
за услугапредоставя
не на
услуга от
обществен
интерес

-Сграда
15
06286.501.98
9 за битови
услуги/градск
а тоалетна/
със ЗП 60
кв.м. на един
етаж
-ПИ с
идентификат
ор
06286.501.16
34,
представлява
щ УПИ I „За
озеленяване“
пл. № 247, кв.
18 по РП на
гр. Брезник,
ул. „Г.Ив.

2019 г.
Санитарни дейности,
свързани с
експлоатацията на
тоалетните.

-

-

Сумата на
концесионн
ото
възнагражде
ние ще бъде
определена
след
изготвяне на
финансовоикономичес
ката
обосновка.
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Бунджулов“
№ 39 /Парк
за отдихградска
градина/
2020 г.

Настоящият план е приет с решение на Общински съвет № 695 по протокол № 11 от заседание на ОбС, проведено на
23.08.2018г
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