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Приложение № 11 

образец 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за осигуряване на техническото оборудване и организационния и кадрови ресурс за 

осъществяване на задължителните дейности по Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ 

 
Долуподписаният/ата ………………………………….………………………………..., в 

качеството ми на ..................................................................... (посочете лично за физическо лице 

или длъжността в ЮЛ) на ................................................................................................... (посочете 

фирмата на участника) – участник/член на обединение участник (относимото се подчертава) в 

открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“ и 

морски плаж „Буните 2 – изток“, находящ се в община Варна, област  Варна 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 

В случай, че участникът ...................................................................... сключи договор 

за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 – запад“ и морски плаж „Буните 2 – 

изток“, находящ се в община Варна, област  Варна, същият: 

1. Ще осигури техническо оборудване на морския плаж и прилежащата акватория, 

със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на 

задължителните дейностите по чл. 7, ал. 2 на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно 

спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, 

санитарно-хигиенното поддържане на плажа по време на туристическия сезон, съгласно 

изискванията на нормативните актове и приложените към заявлението специализирани 

схеми; 

2. Извън периода от време не по-късно от 1 юни и не по-рано от 30 септември на 

съответната календарна година, участникът ще осигури за своя сметка почистването на 

морския плаж и необходимите технически средства и съоръжения за обозначаване на 

плажа като неохраняем; 

3. Ще обезпечи организационния и кадрови ресурс за извършване на задължителните 

дейности по чл. 7, ал. 2 на ЗУЧК, необходими за осигуряване на водно спасяване, 

обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване, и 
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санитарно-хигиенното поддържане на плажа по време не по-късно от 1 юни и не по-рано 

от 30 септември на съответната календарна година. 

 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

 

 

 
……………………. г. ДЕКЛАРАТОР: ……………………. 

(дата на подписване) (три имена, подпис, печат) 


