
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 394 
 
 Взето с протокол № 17  от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.11.2020 год. 
 
ОТНОСНО:  Приемане на План за действие на общински концесии на община 
Септември (2020 – 2024 г.) 
 

Политиката за общинските концесии съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за 
концесиите се определя от общинския съвет, който приема с решение План за действие  
за общински концесии и се изпълнява от кмета на общината. По силата на чл. 179, ал.2, 

т.1 концесионният договор е недействителен, когато концесията не е включена в 
съответния план за действие. Включването на проекта за концесия в съответния план за 
действие е основание за издаване на решение за откриване на процедура за определяне 
на концесионер. 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. 

Съдържанието на плановете за действие се определят по години и по планирани 
процедури за определяне на концесионер (проекти за концесии). 

 
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за Нормативните актове, Проектът на 

План за действие на общински концесии на община Септември (2020 – 2024 г.), както и 
мотивите към него са публикувани на сайта на Община Септември на 30.09.2020 г., 
поради което е спазен срока за обществено обсъждане от 30 дни преди приемане на 
нормативния акт, 

Общински съвет гр. Септември като взе предвид предложението на За Кмета на 
Община Септември е след направените обсъждания, на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във 
връзка с чл. 40 от Закона за концесиите (ЗК), обн. ДВ, бр. 96/01.12.2017 г., доп.  ДВ. бр. 
103/28.12.2017 г., изм. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. Бр. 15 от 16 февруари 2018г., 
изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 26 март 2019г., доп. ДВ. бр. 60 от 30 юли 2019г., изм. ДВ. бр.79 
от 8 Октомври 2019г., в сила от 02.01.2018 г., Наредба за изискванията за определяне на 

финансово-икономическите елементи на концесията, в сила от 29.05.2018 г. приета с ПМС 
№ 83/22.05.2018г., обн. ДВ бр.44/ 29.05.2018 г. и в съответствие с Националната стратегия 
за развитие на концесиите в Република България (2018-2027). 

 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема План за действие на общински концесии на община Септември (2020 – 2024 
г.) 

2. Възлага изпълнение на настоящото решение на За Кмета на общината. 



3. Възлага на За Кмета на общината да предприеме всички необходими действия по 
оповестяването и публикуването на приетия План за действие на общински 
концесии на община Септември (2020 – 2024 г.) в съответствие с нормативните 
изисквания. 
 

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 15 
Гласували: 15 
“ЗА”: 14 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 1  
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