
 

Изх.номер ОбС-463/15.10.2021 г. 

 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

oт д-р Дарин Димитров - кмет на Община Търговище 
 

Oтносно: Одобряване на годишни отчети за изпълнението на концесионните договори в 

Община Търговище за 2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

На основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите (ЗК) Общинският съвет одобрява 

годишни отчети на кмета на общината, относно изпълнението на включените в плана за действие за 

общинските концесии проекти и на концесионните договори.  

Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗК, кметът на общината, изпълнявайки правомощията си на 

концедент извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори, изготвя и 

внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за 

действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори 

Годишните отчети съдържат: обобщени резултати за всяка концесия, относно отчетеното от 

концесионерите изпълнение на концесионните договори, извършените проверки и експертизи, 

предприети действия за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните 

договори и при извършване на контролната дейност, анализ на изпълнението и неизпълнението на 

концесионните договори - предмет на извършвания контрол, изводи и препоръки за отстраняване на 

възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и подобряване на контролната 

дейност. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общински съвет Търговище 

одобрява годишните отчети за изпълнението на концесионните договори в Община Търговище за 2020 г. 

 Приложение: Годишни отчети и протоколи от проверки –на магнитен носител. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 

Кмет на Община Търговище 

 

Съгласували: 

Валентин Велчев, заместник-кмет на община Търговище 

Катина Надкова, директор дирекция БФМДТ 

Галина Георгиева, началник отдел ОС 

Десислава Кръстева, старши юрисконсулт в отдел НПО 

 

Изготвил: инж. Димитър Колев, главен експерт в отдел ОС 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   

 

7700 Търговище, пл. Свобода 

Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12 

e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg 


