
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ 

В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 

 

Приет с Решение №101 от 29.07.2020 г., Протокол № 13 от29.07.2020 г. на Общински 

съвет Челопеч 

 

 

Настоящият План за действие за общинските концесии в Община Челопеч за 

програмен период 2021-2027 г. се приема на основание чл. 40 от Закона за концесиите 

(ЗК) – (Обн. - ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 03.01.2018 г., посл. изм. изм., бр. 79 

от 08.10.2019 г.), Наредба за изискванията за определяне на финансово-

икономическите елементи на концесията (Обн. - ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., в сила от 

29.05.2018 г., приета с ПМС № 83 от 22.05.2018 г.) и в съответствие с Националната 

стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027) - приета от 

Координационния съвет по концесиите на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗК на 

заседание от 19.06.2018 г, и одобрена на основание чл. 37, т. 1 от ЗК от Министерски 

съвет на 20.06.2018 г. 

Концесията е важен инструмент за дългосрочното структурно развитие на публични 

инфраструктура и услуги. Концесиите допринасят за нарастване на конкуренцията, за 

използване на опита на частния сектор и за постигане на ефикасност и иновации. 

Конкурентното възлагане на концесии създава възможност за по-ефективно 

разпределение на публични средства. В условията на бюджетни ограничения и 

икономически трудности ефективното разпределяне на публичните средства е въпрос 

от особена важност. Възможността за мобилизиране на частен капитал и ноу-хау за 

допълване на публичните ресурси прави концесиите привлекателен инструмент за 

реализиране на проекти от обществен интерес. 

Стратегията „Европа 2020“ подчертава значението на публично-частното партньорство 

(ПЧП), законовоопределена форма на което са концесиите, за финансиране на 

инвестиции и иновативни проекти, с оглед постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, и гарантиране на най-ефективното използване на публичните 

средства. 

Като ръководно начало могат да се приемат и релевантните постановки от „Програма 

2030“ на Организацията на обединените нации, която определя ПЧП като един от 

значимите инструменти за постигане на устойчиво развитие. От изключителна важност 

е изведеният там принцип, че реализацията на ПЧП следва да се промени, като 



подходът „максимална стойност срещу парите“ трябва да се развие до „хората на 

първо място“. В частност, при възлагането на концесии, е необходимо акцентът да 

бъде поставен върху публичните ползи, които водят до по-добър достъп до услуги, 

устойчиво поведение, насочено към опазване на околната среда, подобряване на 

икономическата ефективност, насърчаване на възпроизводимостта и включване на 

всички заинтересовани страни, включително жените и малцинствата. Националната 

програма за развитие: „България 2020“ предвижда по-широкото използване на 

концесиите. 

За реализиране на целите за социално-икономическо развитие на България, както и на 

отделни секторни политики, са необходими значителни инвестиции в публични 

инфраструктура и услуги. Държавният и общинските бюджети осигуряват ограничени 

възможности за насърчаване на социалното и икономическото развитие. Публичните 

средства, в т.ч. средствата от ЕСИФ, не са достатъчни за реализирането на 

необходимите инфраструктурни проекти, поради което следва да се търсят нови 

възможности за финансирането им, включително чрез частни инвестиции. 

Развитието на концесиите може да допринесе за повече ползи за самото общество и за 

постигането на стратегическите цели на отделните секторни политики и за 

подобряването на обществените услуги при най-добро съотношение качество – цена. 

На ниво общини концесиите предоставят възможности за развитие на местните 

предприятия и за създаване на работни места. Възможностите за реализиране на 

проекти, съчетаващи финансиране от ЕСИФ и частно финансиране чрез концесии, 

могат да допринесат за по-ефективното използване на средствата от европейските 

фондове. 

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 03.01.2018 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. 

С Националната стратегия за развитие на концесиите са определени целите – общи и 

специфични, и приоритетите в областта на концесиите за периода 2018 – 2027 г. на 

основата на извършения анализ на състоянието на концесиите, специфичните за 

страната нужди за развитие, както и в съответствие с предложенията, направени от 

Националното сдружение на общините в Република България и редица публични 

органи. Относим към концесиите, предмет на тези указания, е Приоритет 4 – 



изграждане на нови или реконструиране, преустройване, възстановяване или 

извършване на основен ремонт на обекти, които са публична държавна собственост или 

публична общинска собственост. Специфичните цели, които Стратегията за концесиите 

определя, че може да се постигнат по Приоритет 4, са следните: 

1. Чрез концесиите за ползване: 

а) ефективното и качествено управление на публичната собственост чрез включването 

й в гражданския оборот; 

б) използване на стопанската инициатива на икономическите оператори в интерес на 

гражданите и обществото; 

в) запазване и повишаване размера на концесионните възнаграждения, респективно 

бюджетните приходи от природния ресурс. 

2. Чрез концесия за строителство: 

а) освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с реконструкция, 

преустройство, възстановяване или извършване основни ремонти на обекти, които са 

публична държавна или публична общинска собственост; 

б) задоволяване на потребностите на гражданите и обществото от разнообразни услуги, 

които може да се предоставят чрез обекти, които са публична държавна или публична 

общинска собственост 

За осигуряване на изпълнението на Национална стратегия за развитие на концесиите в 

Република България за периода 2018 г. – 2027 г., както и за бюджетното планиране на 

разходите, свързани с концесионната дейност, законът предвижда приемането и на 

План за действие за общинските концесии. 

Политиката за общинските концесии се определя от Общинския съвет, който приема с 

решение План за действие за общинските концесии на община Челопеч. Със ЗК е 

определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълнява от 

кмета на община Челопеч, 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 Общинския 

съвет е възложено да одобрява годишни отчети на кмета на Общината относно 

изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните 

договори за общинските концесии. Общинският съвет определя с решение и кои 

местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в 

полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и 

общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси. Кметът на 

Oбщината изпълнява политиката за общински концесии на община Челопеч и 

осъществява правомощията на концедент за общинските концесии, прави предложения 



до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите 

и до Oбщинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за 

концесии в Плана за действие за общинските концесии, извършва мониторинг и 

контрол на сключените концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за одобрение 

в Oбщинския съвет отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие 

проекти и на сключените от тях концесионни договори. Кметът на Oбщината прави 

предложения и 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 публикува в Националния концесионен регистър Плана 

за действие за общинските концесии. 

 

Приложение № 1 – План за действие за общинските концесии в Община Челопеч за 

програмния период 2021-2027 г. 



Приложение № 1 | Община Челопеч 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ  

НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

(2021 – 2027 г.) 

Индивидуализация на проекта за концесия 
Максимален 

срок на 

концесията 

Строителство/услуги, 

които ще се възложат с 

концесията 

Срокове за 

изпълнение на 

възложеното 

строителство 

Плащани

я от 

концедент

а 

Концесионно 

възнаграждени

е6 

Наименование на проекта за 

концесия (наименование на 

концесията) 

Предмет на 

концесията 

Обект на 

концесията 

2021 г. 

язовир „КИРЧОВ ИЗВОР” 

намиращ се в землището на с. 

Челопеч, ЕКАТТЕ 80323, 

Община Челопеч. 

Управление и 

поддържане на 

язовир “Кирчов 

извор“, с. 

Челопеч, община 

Челопеч, за 

рибовъдство, 

риболов, 

напояване, 

спортни и 

развлекателни 

дейности - 

услуги, които ще 

се извършват със 

средства, 

осигурени от 

концесионера и 

на негов риск 

имот № 

80323.116.187 

с площ 11,730 

дка от 

землището на 

с. Челопеч 

актуван като 

публична 

общинска 

собственост с 

Акт № 

11/25.02.1998 

г. Общата 

площ на 

язовира по 

АОС е 

определена на 

15 дка. 

30 години, 

считано от 

датата на 

влизане в сила 

на договора за 

концесия. 

Конкретните параметри ще 

бъдат посочени след 

изготвянето на финансово-

икономическия анализ 

 

 

 

 

 

Конкретните 

срокове ще 

бъдат посочени 

след 

изготвянето на 

финансово-

икономическия 

анализ 

НЕ 

Конкретният 

размер на 

концесионното 

възнаграждение 

ще бъде 

определен след 

изготвянето на 

финансово-

икономическия 

анализ  

2022 г. 

        

2023 г. 

        

2024 г. 

        

2025 г. 

        

2026 г. 

        

2027 г. 
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