ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

Относно:  Одобряване на годишен отчет за 2018 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнението на включените проекти в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

От 2 януари 2018 г. е в сила новия Закон за концесиите (ЗК). В изпълнение на чл. 132, ал. 2 от ЗК, концедентът изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет за 2018 г. относно изпълнението на включените проекти за концесии в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори, a на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общинският съвет го одобрява. В съответствие с посочените разпоредби годишният отчет е изготвен в две части: 
I част. Годишен отчет за 2018 г., относно изпълнението на включените проекти за концесии в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“.
II част. Годишен отчет за 2018 г. относно изпълнението на концесионните договори.

I част. Годишен отчет за 2018 г., относно изпълнението на включените проекти в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“.
В срок до 6 месеца от влизането в сила на Закона за концесиите, Министерският съвет одобрява Националната стратегия за развитие на концесиите. В срок до три месеца от одобряването на стратегията, общинските съвети одобряват план за действие на общинските концесии. Политиката за общински концесии се определя от общинския съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии, и се изпълнява от Кмета на общината. Кметът на общината внася за обсъждане в общинския съвет проекта на план за действие за общинските концесии в срока и със съдържанието, определени в Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (НИОФИЕК), в сила от 29.05.2018 г., приета с ПМС № 83 от 22.05.2018 г., Обн. ДВ. бр.44 от 29 май 2018 г. Кметът на общината осигурява изготвянето на предложения за проекти за концесии и въз основа на тях – на проект на План за действие за съответния програмен период. На 20.06.2018 г. Министерският съвет одобри Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027). 
В изпълнение на гореизложеното е организирано разработването на проект на  План за действие. Кметът на Общината възложи на експерт изготвянето на предложението за включване на проекти в плана за действие за общинските концесии.
С писмо наш изх. рег. № 96-00-28/21.08.2018 г. на основание чл. 18, ал. 1 от НИОФИЕК, Кметът на Община град Добрич предостави на Общинския съвет предложения за включване на проекти в плана за действие за програмен период 2014 - 2020 г. на Община град Добрич и проект на план за действие за общинските концесии в регламентираните срок и съдържание. Проектът на План за действие бе разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите и служи за определяне на концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите й, и изразява политиката за концесиите на общината.
Общинският съвет със свое решение № 37-2/18.09.2018 г. прие Плана за действие по реда, определен с правилника за организацията и дейността на съвета по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. Планът бе изпратен за публикуване в Националния концесионен регистър към Министерски съвет с писмо наш изх. рег. № 03-05-15/27.09.2018 г., като същия бе публикуван на 24.01.2019 г. в раздел „Информация“, подраздел „Политика за общинските концесии“, подменю „Планове за действие за общински концесии“. В плана са предвидени два проекта за концесии, като за тях през 2018 г. не е заложено откриване на процедура за определяне на концесионер, тъй като периода от приемане на решение № 37-2/18.09.2018 г. на ОбС до 31 декември 2018 г. е твърде кратък за провеждане на подготвителни действия. 
II част. Годишен отчет за 2018 г. относно изпълнението на концесионните договори.
С чл. 36 от ЗК са определени органите, които имат функции по стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите. С чл. 40, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗК на кметовете на общини, са вменени функции по извършване на мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори, както и задълженията по изготвяне и внасяне за одобрение в общинския съвет на годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените концесионни договори. 
Съгласно чл. 44 от ЗК, редът за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола, се определя с наредба, която съгласно § 6 от ПЗР на ЗК, Министерският съвет  приема в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона. Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (Наредбата) е приета с ПМС № 177 от 20.08.2018 г., Обн. ДВ. бр. 70 от 24 август 2018 г. Наредбата предвижда кметовете на общини да създават необходимата организация за управление на концесиите в администрацията, която ръководят, като: приемат вътрешни правила за управление на концесиите - в случаите, когато се управляват повече от 3 концесии. С вътрешните правила за управление, следва да бъде определен „реда за извършване на мониторинга и контрола по изпълнението на задълженията на страните по концесионните договори и на условията за осъществяване на концесиите, както и реда за извършване на одита на концесионерите и за отчитане на изпълнението на концесионните договори…….“.
Действието на наредбата е спряно с Определение № 10782 от 07 септември 2018 г. по административно дело № 10561/2018г. по описа на Върховен административен съд. Определението на съда е потвърдено с Определение № 13332 от 01 ноември 2018 г. по адм. дело 12652/2018 г. по описа на ВАС. На основание чл. 190, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс определението за спиране е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 95 от 16 ноември 2018 г. и влиза в сила от деня на обнародването. Действието на наредбата е спряно до приключване на производството по адм. д. № 10561/2018 г. по описа на Върховния административен съд с влязъл в сила съдебен акт. Следващото заседание е насрочено за 02.10.2019 г. 
С § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК е определено, че сключените до влизането в сила на ЗК концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
С оглед на гореизложеното, концесионната дейност през 2018 г. е осъществявана съгласно новия закон за концесии и на основание чл. 132, ал. 2 от ЗК е изготвен настоящия годишен отчет за изпълнението на концесионните договори, както следва:
През 2018 г. от Общински съвет град Добрич са взети осем решения, свързани с концесионната дейност в Община град Добрич, както следва:
- решения за прекратяване на концесионни договори – 4 бр.:
С решение № 32–6 от 27 март 2018 година Общински съвет град Добрич, прие предложението, направеното от концесионера Тодорка Желязкова Желева за прекратяване по взаимно съгласие, считано от 1 април 2018 година, на договор № 42 от 09.10.2003 година за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кожухарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич и одобри предложения проект на решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на концесионния договор.
С решение № 35–7 от 26 юни 2018 година Общински съвет град Добрич, прие предложението, направено от концесионера „ЕТАП - АДРЕСС” АД, град София за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 57 от 09.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт „Тракийски”, по бул. „Добруджа” до бивша сграда на СМК, град Добрич и одобри предложения проект на решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на концесионния договор. 
С решение № 36–9 от 31 юли 2018 година Общински съвет град Добрич, прие предложението, направено от концесионера ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ”, град Добрич за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 63 от 12.12.2005 г., за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт по ул. „Христо Ботев” до пазара, град Добрич и одобри предложения проект на решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на концесионния договор. 
С решение № 42–8 от 18 декември 2018 година Общински съвет град Добрич, одобри проект на решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на договор № 69 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Щампаджийница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, с концесионер ЕТ „ЗОЯ - Здравко Жейнов”, поради настъпила смърт на концесионера.
В изпълнение на решенията на ОбС бе осъществено следното: издадени бяха решения на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на концесионните договори,  съгласно проектите, одобрени от ОбС. Съставени и подписани бяха двустранни споразумения за прекратяване на договорите. За предприетите действия са уведомени: Министерски съвет (Националния концесионен регистър), прокуратурата, ОбС и дирекции от общинска администрация. Със Заповеди бяха назначени комисии, които да приемат обектите и бяха състави протоколи за предаването и приемането. Действията са извършени и концесионните договори са прекратени. Прекратяванията са отразени в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решенията са изпълнени.
- решения за изменение на концесионни договори - 2 бр. :
С решение № 33–29 от 24 април 2018 година Общински съвет град Добрич, одобри проект на решение на Кмета на Община град Добрич за приемане на мотивираното предложение на концесионера, за изменение на концесионен договор № 50 от 03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: част от градски парк „Св. Георги”, град Добрич - ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м. Издадено бе Решение № РКК-2/03.05.2018 г. на Кмета на Общината, съгласно одобрения с решението на ОбС проект. Съставено и подписано бе двустранно споразумение от 21.05.2018 г. за изменение на концесионния договор. Обявление за изменение на възложената концесия бе публикувано в електронния сайт на Държавен вестник, отразено бе в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е изпълнено.
С решение № 33–12 от 24 април 2018 година Общински съвет град Добрич, одобри проекта на решение на Кмета на Община град Добрич за даване на съгласие за замяна на концесионер по договор № 39 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Шапкарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич. Издадено бе Решение № РКК-3/03.05.2018 г. за замяна на концесионера по цитирания договор с правоприемник. Съставено и подписано бе двустранно споразумение от 28.05.2018 г. за изменение на концесионния договор. Обявление за изменение на възложената концесия бе публикувано в електронния сайт на Държавен вестник, отразено бе в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е изпълнено.
- решения свързани с концесионната дейност - 2 бр.:
С решение № 37–2 от 18 септември 2018 година Общински съвет град Добрич,  прие план за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич. В изпълнение на чл.19, ал.3 от НИОФИЕК планът бе изпратен за публикуване в Националния концесионен регистър към Министерски съвет с писмо наш изх. рег. № 03-05-15/27.09.2018 г., като същия бе публикуван на 24.01.2019 г. в раздел „Информация“, подраздел „Политика за общинските концесии“, подменю „Планове за действие за общински концесии“.
С решение № 36–7 от 31 юли 2018 година Общински съвет град Добрич,  одобри годишния отчет относно осъществената концесионна дейност през 2017 г. в Община град Добрич и изпълнението на концесионните договори. Изпратени са в Националния концесионен регистър на хартиен и електронен носител, електронни формуляри за всеки концесионен договор, попълнени с информация за изпълнението им.
На основание чл. 40, ал.3, т.3. ЗК, Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори.
Текущият контрол по изпълнението на концесионните договори включва контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него. Въз основа на събраната и обобщена информация е внесен за одобрение настоящия годишен отчет.
За 2018 година бяха предвидени приходи от концесионни плащания в размер на 246 000 лева, събрани са приходи в размер на 258 319 лева. За 2019 година очакваните приходи са в размер на 245 000 лева. 
През 2018 г. по отношение на действащите към момента концесионни договори, там където е констатирано неизпълнение, към концесионерите са отправени препоръки за изпълнение на договорните задължения. По искане на Община град Добрич, Районен съд – Добрич е издал две заповеди за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.

На основание чл. 132, ал. 1 от ЗК, длъжностното лице: гл. специалист „Общинска собственост - Концесии“ в дирекция ОС при Община град Добрич, в срок до 30 септември, е необходимо да представи в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионните договори за 2018 г. по образец, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър. Образецът изисква информацията за изпълнението на концесионните договори да е за отчетна 2018 г., което налага отчитане на изпълнението до 31.12.2018 г.  
Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение №1 със събраната и обобщена информация: „Отчет на изпълнението на концесионните договори през 2018 година“. 
С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следното:	 		     							   
 ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40 ал.2, т.2, чл.40, ал.3, т.4 и чл.132, ал.2 от Закона за концесиите, одобрява годишния отчет за 2018 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич и на концесионните договори (приложение №1).
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