ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
ЗА 2022 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Горна Малина за
2022 г. се приема 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., 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 №83/22.05.2018 г., обн. ДВ бр.44/29.05.2018 г., и в
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България
(2018-2027).
Концесия се възлага за определен срок от един или повече публични органи на
един или повече икономически оператори, с дългосрочен възмезден договор. Според
предмета си, видовете концесии са: за строителство и за услуги. Концесия за
строителство или концесия за услуги може да се възложи винаги, когато е налице
възможност и концесионерът реално да поеме оперативния риск (риск от излагане на
колебанията на пазара).
Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински.
Политиката за общинските концесии се определя от общинския съвет, който
приема с решение План за действие за общинските концесии на територията на
съответната община. 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 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 общината изпълнява политиката за общински концесии на територията
на община Горна Малина и осъществява правомощията на концедент за общинските
концесии; прави предложения до Координационния съвет относно Националната
стратегия за развитие на концесиите и 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 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 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.

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 определя по години и по планирани
процедури за определяне на концесионер (проекти за концесии).
Ако за съответния програмен период не се предвижда възлагане на концесии
Кметът на общината не изготвя, съответно общинският съвет не одобрява План за
действие. Ако впоследствие възникне необходимост от възлагане на една или повече
концесии, за да се осигури законосъобразното откриване на процедурите за определяне
на концесионер, е необходимо преди това да се приеме План за действие за съответния
период.
Планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период
и съдържа прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите, а именно:
1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии;
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.
Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за
действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии.
Предложенията за включване на проекти за концесии в плана за действие за
общинските концесии, се правят в срок до 3 месеца преди началото на съответния
програмен период. Всяко предложение 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;
б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите
на Националната стратегия за развитие на концесиите, както и 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.
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. Приетият план за
действие за общинските концесии са публикува в Националния концесионен регистър.
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 издаване на решение за откриване
на процедура за определяне на концесионер.
Условие за издаване на решение за откриване на процедурата за определяне на
концесионер за общинска концесия, която има за предмет предоставяне на услуга като
делегирана от държавата дейност, е и изразено положително становище от компетентния
държавен орган в областта на делегираната от държавата дейност.
Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да
се изменя и/или допълва текущо при:
- включване на нов проект;
- изключване на проект;
- промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 45, ал. 2 от
Закона за концесиите.
Промените се приемат с Решение на общинския съвет за приемане на
актуализиран план за действие за общинските концесии. Актуализираният план за
действие за общинските концесии също се публикува в Националния концесионен
регистър.
П. ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ
Към 2021 г. действащите общински концесии на територията на община Горна
Малина са 4 броя, както следва:
1. Концесия за услуга вписана в НКР с №О-000833 за Обект „Езеро "Хидро Парк Горна Малина", област София, община Горна Малина, населено място Горна Малина“, с
концесионер „ВАС МЕТАЛ” ЕООД и срок на концесията до 12.02.2045 г.
2. Концесия за услуга вписана в НКР с №О-001150 за Обект „Двуетажна масивна
сграда, област София, община Горна Малина, населено място Негушево“, с концесионер
„Вихровения” ЕООД и срок на концесията до 19.02.2050 г.
Мониторинг и контрол по изпълнение на договорите осъществява Кметът на
Община Горна Малина и упълномощени от него длъжностни лица.
Приходите от концесионни плащания до 31.12.2021 год. са в размер на
8
000.00 лв. /осем хиляди лева/.
Плановете за действие не са относими към вече предоставени концесии,
поради което посочените данни се предоставят само информативно.
Ш. ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ

1. Проекти за концесии на строителство.
Община Горна Малина е собственик на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с. Осойца, представляващ: масивна сграда на два етажа, със
застроена площ от 440 кв.м., изградена в парцел I – за „Училище“, в кв. 24 по

регулационния план на с. Осойца, целия с площ от 5 000 кв.м., актуван с Акт за частна
общинска собственост №16 от 20.01.1998 г., вписан в книгите за вписване на 19.12.2018
г., том ХI, акт №80, вх.рег.№9112, партида №42237 при Агенция по вписванията –
Служба по вписванията гр. Елин Пелин. Относно имотът е целесъобразно да се търси
инвеститор относно стопанисването му.
Подобен проект би имал добавена стойност за Общината не само от финансовоикономическа страна, но и от гледна точка на социалната политика на Общината за
осигуряване на оптимални условия на живот на жителите от всички възрасти.
Реализирането на този проект ще създаде предпоставки за задържане на младите хора на
територията на Общината, както и за заселване на нови хора. Проектът ще осигури
възможности за висококачествено образование, включително и чуждоезиково, за появата
на средище за самодейно творчество и културен живот, както и за активен спорт и други
свързани дейности в чиста екологична среда. Същевременно, Общината ще получава
финансов дивидент от сграда, която към момента е необитаема, Общината няма ресурс за
физическото и интелектуалното й използва, сградата се нуждае от основен ремонт и
последваща поддръжка, още повече че е паметник на културата от местно значение,
заради което се изискват отговорни грижи за реставрацията и съхраняването.
Описание на проекта:
ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ: „Център за образование, спорт и култура –
организация и експлоатация”
I.
Предмет на концесията (чл. 11)
1.1. Услуги по организиране и експлоатация на Център за образование, спорт и
култура, състоящ се от:
(i)
начално частно основно училище (от предучилищна възраст до 7 клас
включително);
(ii)
спортен салон за нуждите на учениците; за жителите и гостите на общината
ежедневно след 18 часа, а в събота, неделя и почивни дни – целодневно срещу
достъпно заплащане;
(iii) читалище за провеждане на творчески занимания, организирани от
концесионера и/или външни школи;
(iv)
библиотека, включително и дигитална, с разнообразен многоезичен книжен
фонд и периодичен печат, както и дневна читалня към нея.
1.2. Строителство по смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗК за нуждите на Центъра,
включващо не по-малко от:
(i)
преустройство на съществуваща работилница;
(ii)
изграждане на нов спортен салон върху прилежащия терен.
1.3. Услугите, които ще се предоставят в Центъра следва да бъдат не по-малко от:
(i)
предучилищно и начално образование;
(ii)
условия за упражняване на масов спорт, достъпни за жителите на Община
Горна Малина;
(iii)
възможност за общодостъпна читалищна дейност и библиотечни услуги
(читалня и заемане на книги);

Всяка друга услуга, предложена от бъдещият концесионер, ще бъде отчитана като
предимство в случай че е налице обществена значимост от нейното извършване,
респективно получаване от населението в района.
1.4. Предвидените за извършване от Центъра услуги не включват делегирана от
Държавата дейност.
II. Обект на концесията и териториален обхват (чл. 58, ал. 2, т. 1)
2. Съществуваща училищна сграда (двуетажна, РЗП 440 кв.м.), помощна постройка
(използвана преди за работилница), физкултурен салон (предстоящо строителство,
което е допустимо по предвижданията на застроителния план) и прилежащ терен
(концесионна територия, представляваща парцел I – за „Училище“, в кв. 24 по
регулационния план на с. Осойца) с площ от 5 000 кв.м., в границите на който ще се
извършват строителството и услугите.
III. Субект на концесията
3. Икономически оператор, който по занятие предоставя образователни и други
социални услуги в областта на спорта и културата; и притежава не по-малко от
следните професионални и технически способности: 10 и повече години
образователна дейност; опит в строителството може да бъде доказван чрез трето лице.
IV. Етапи на реализация на концесията
4.1. Възстановяване и реконструкция на съществуващите сгради;
4.2.Промяна на предназначението на помощната постройка (предишна
работилница) – за столова, помещения за пренощуване, библиотека + читалня,
читалищна зала;
4.3.Изграждане на спортен салон.
4.4.Предоставяне и управление на услугите по т. 1.1.
V. Цели на концесията и съответствие с Националната програма
Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018–
2027 г.)
5. Цели съгласно чл. 2 от ЗК
(i) Развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез
партньорство между публичните органи и икономическите оператори;
(ii) Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в
строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро
съотношение на качество и цена;
(iii) Икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита
интереса на гражданите и обществото.
6. Конкретни цели на концесията (Организиране и експлоатация на Център за
образования, спорт и култура)
(i) Развитие на качествена и достъпна социална инфраструктура за предоставяне
на услуги по обучение на ниво основно образование (предучилищна – 7 клас),

упражняване на масов спорт, читалищна дейност и библиотека чрез
партньорство между община Горна Малина и икономически оператор;
(ii) Задоволяване на обществени потребности от обекти за масов спорт и почивка
за укрепване на здравето на населението в общината чрез включване на частна
инвестиция в предоставянето и управлението на услуги по упражняване на
масов спорт, детски занимания и свързани с тях обслужващи дейности на
територията на общината при най-добро съотношение на качество и цена за
тази част от услугите, които ще бъдат платени (целодневните образователни
услуги);
(iii) Икономическа ефективност при управлението на публичната общинска
собственост – основна училищна сграда, помощна сграда, прилежащ терен и
новопостроен спортен салон - ще се поддържат и експлоатират за упражняване на
образователни цели, масов спорт, за детски занимания, за организиране на самодейна
културна дейност, в интерес на населението и гостите на общината, без разходи на
публични средства от община Горна Малина за осъществяване на дейността и/или
доизграждане и поддържане на обекта, в който ще се осъществява предмета на
концесията;
(iv) Осигуряване на достъпност и качество (съвременност, модернизация,
лечебност) на услугите, свързани със системни занимания с физически упражнения и
спорт от всички възрасти и осъществяване на културната самодейност;
(v) Преодоляване на липсата на финансов ресурс на общината за възстановяване и
поддържане на сградата по предназначение (за училище и хармонично развитие на
младежта чрез култура и спорт), съответно предоставяне на възможност за образование и
спорт на територията на общината чрез публично-частно партньорство с частния сектор.
7. Съответствие на конкретните цели с целите и приоритетите на Националната
програма
7.1. Конкретните цели са съотносими със следните общи цели на Националната
стратегия по Приоритет 1 (услуги, свързани със социалната инфраструктура в
областите образование; здравеопазване, култура и спорт):
(i)
Национална цел 1: Развитие на качествени и достъпни инфраструктура и
услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и
икономическите оператори.
(ii)
Национална цел 2: Задоволяване на обществени потребности чрез включване
на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на
услуги при най-добро съотношение на качество и цена.
(iii) Национална цел 4: Икономическа ефективност при управлението на
публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.
7.2.Специфични цели по приоритет 1:
(i)
Специфична цел 1.2: Осигуряване на достъпност и качество на
предучилищното и училищното образование.
(ii)
Специфична цел 1.3: Осигуряване на достъпност и качество на
библиотечни и читалищни услуги.
(iii)
Специфична цел 1.4: Осигуряване на достъпност и качество на услугите,

свързани със системни занимания с физически упражнения и спорт от
всички възрасти.
VI. Средства за постигане на целите на концесията:
8. Поемане от концесионера на задължението да организира и експлоатира Център за
образования, спорт и култура като управлява и поддържа обекта на концесията на
свой риск срещу предоставеното му право да събира приходите от експлоатацията на
Центъра;
9. Изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията с осигурени от
концесионера средства, които ще се възстановят с приходите от експлоатацията на
обекта на концесията – платено училищно образование, достъпни такси до спортните
съоръжения и читалищните занимания;
10. В изпълнение на специфична цел 1.2:
(i)
Училището да е лицензирано от МОН;
(ii)
Преподавателите да имат подходяща квалификация, включително
специализация и опит;
11. В изпълнение на специфична цел 1.3: богата библиотека на български и чужди езици,
която ще бъде със свободен достъп за децата и възрастните от района; организация на
годишни тематични образователно-професионални фестивали (земеделски,
музикални, театрални и други);
12. В изпълнение на специфична цел 1.4: достъп до физкултурния салон и спортните
площадки за децата и възрастните от района след 18.00 часа през седмицата, както
целодневно през събота и неделя;
VII. Друга информация в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от НИОФИЕК
13. Потенциалните потребители на концесията (чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „д”) са:
(i)
семейства с деца на подходяща за образователната дейност деца от селищата
около село Осоица, включително, но не само от София;
(ii)
жителите от всички възрасти на община Горна Малина по отношение на
спортната и читалищна дейност;
(iii) деца на подходяща възраст от Общината, за които ще бъде отпускана
стипендия;
14. Прогнозни данни съгласно чл. 10, ал. 2 от НИОФИЕК, във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗК:
(i)
с концесията ще се възложи:
аа. възстановяване и реконструкция на съществуващите сгради, които да бъдат
извършени в съответствие с одобрени архитектурни и строителни книжа, чието изготвяне
и представяне за одобрение е отговорност на концесионера;
бб. изграждане на спортен салон;
вв. вертикална планировка на прилежащия терен;
гг. озеленяване и растително облагородяване на терени в село Осоица и с. Горна
Малина;
дд. образователни услуги, извършвани от концесионера изцяло на негов
икономически риск;

ее. услуги за масов спорт – срещу приемливо възнаграждение за възрастни и
безплатно за деца до 18 годишна възраст, при спазване на правилата за използване на
спортните съоръжения/уреди;
жж. читалищна дейност, включително, но не само редовни занимания по
художествена самодейност и представяния;
(ii)
максималния срок на концесията е 35 години, като сроковете за изпълнение
на възлаганото строителство ще бъдат до петата година;
(iii)
не се предвиждат плащания от концедента;
(iv)
концесионното възнаграждение:
аа. първоначално концесионно възнаграждение;
бб. фиксирано за периода до 7-мата година включително, мотивирано както
следва:
ааа. сградата и терена не се ползват;
ббб. необходима е значителна инвестиция за привеждане на сградата в
експлоатационна годност;
ввв. общината не разполага с финансов и кадрови ресурс, чието финансиране и
разходване да е обосновано с оглед липсата на брой ученици, които да обосноват
подобен разход за създаване и поддържане на начално училище;
ггг. минимален праг на инвестицията (около 1 000 000 лева), който концедентът
поставя за изпълнение на конкретни СМР в обекта, както и други дейности, дължими на
Общината за целия период на концесионния договор;
ддд. икономическият риск е изцяло в тежест на концесионера, освен в случай на
форсмажорни обстоятелства (освен обичайните, предвижда се и споделяне на риска в
случай на пандемия/затваряне на училищата);
еее. периодът на концесията – 35 години;
вв. от 8-мата година - променливо в размер на х% от брутните приходи, но не помалко от 7 500 лева годишно;
15. Правните изисквания, включително относно защита на конкуренцията:
Концесионерът следва да осигури спазването на изискванията на нормативни и
административни актове, с техните изменения и допълнения към датата на обявяване на
процедурата, свързани с културно-образователната и спортна услуга (закон +
подзаконови актове на МОН, МК, ММС, МЗ), с изпълнение на СМР (ЗУТ, Наредби МС,
актове МРРБ) и поддръжка на обекта и развитие на услугата, съобразно актуалните
нормативни изисквания.
Финансово-икономически елементи (чл. 58, ал. 2, т. 3)
16. прогнозна стойност на инвестициите:
(i)
пряко свързани с услугата (техника, обзавеждане, лицензии за
чуждоезиково обучение, книжен фонд, авторски права за обучителни
програми и пр.);
(ii)
свързани с:
а. необходимите СМР за привеждане на обекта в експлоатационна годност;
б. за реконструкция на помощната сграда;

в. изграждане на спортен салон;
г. вертикална планировка на терена;
д. поддръжка.
17. прогнозни приходи от предоставяните услуги, като основният приход ще е от
училището;
18. прогнозно концесионно възнаграждение
Прогнозни юридически конструкции (чл. 58, ал. 2, т. 4)
19. Правният модел за уреждане на отношенията между кондент и концесионер е
концесионен договор с конкретно определени:
(i)
права и задължения за страните;
(ii)
размер на концесионното възнаграждение, вкл. и правила за изменение при
конкретни обстоятелства (инфлация, форсмажор, др.);
(iii)
разпределение на риска;
(iv)
хипотези на неизпълнение и санкции;
(v)
отлагателни и/или прекратителни условия;
(vi)
условия за връщане на обекта след прекратяване на договора, независимо
от основанието;
(vii) обстоятелства, на които се основава икономическия баланс и последици от
евентуалното му нарушаване;
(viii) обезпечения, ако се предвиждат;
(ix)
задължения за откриване и поддържане на брой работни места запазени за
местни граждани (напр. градинар, хигиенист, помощник в кухнята;
библиотекар/деловодител);
(x)
прогнозна стойност на услугите, включително възможност на преференции
по критерии възраст, физическо състояние, жителство;
(xi)
правата и задълженията по концесионния договор се изпълняват с
административния капацитет на съдружниците и служителите на
икономическия оператор – концесионер, освен с конкретно посочени при
сключването на договора изключения, които не се отнасят за длъжностите,
свързани с основния предмет на дейност – основно училище;
20. Регламент на отношенията с финансираща институция, ако такава се предвижда и/или
се намеси;
21. Отношенията с потребителите на услугата и/или с трети лица са отговорност изцяло
на концесионера;
22. Предназначението на обекта не може да бъде променяно, но по съвместителство може
да се постави условие за организацията на „Център за административно-технически
услуги на гражданите”, в който да се предоставят услуги, които не са в
компетентността на общинската администрация и/или други служби на територията
на Общината, например: изписване и/или попълване на документи, копиране,
разпечатване, достъп до интернет и пр.
VIII. Възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на
безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове (чл. 58, ал. 2, т. 5)
23. Не се предвижда

2. Проекти за концесии за услуги.
Към момента на изготвяне на плана за действие на общинските концесии в
Община Горна Малина не е налице необходимост от възлагане на концесия за услуги.
Основните разходи, свързани с откриването на концесии са разходи за:
- за издаване на актуални документи за собственост - скици, характеристики на
имоти, актове за общинска собственост при необходимост;
- за възлагане изготвянето на технически, финансово - икономически, правен и
други анализи - в зависимост от спецификата на процедурата;
- за публикации в ДВ.
Размерът на тези разходи е различен и се подхожда конкретно към всеки обект.
IV. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНЦЕСИИТЕ
Съобразено с приетата Национална стратегия за развитие на концесиите в
Република България за периода 2018-2027 г. визията за развитието на концесиите на
територията на Община Горна Малина е чрез управлението на публичната
инфраструктура и на обектите публична общинска собственост да се създадат
благоприятни условия за развитието на конкурентното начало, което да способства за
устойчивото икономическо и социално развитие и осигуряване на нови възможности за
повишаване на трудовата заетост на територията на общината.

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
Кмет на Община Горна Малина

Георги Янакиев – директор дирекция „АПИТО“

