
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

 

гр. София, ул. „Съборна” 1 

www.tourism.government.bg 

           образец 

Регистрационен индекс  

 

№ ________________________/______________ год. 

(попълва се служебно) 

  

 

       До  

Председателя на  комисията, 

назначена със Заповед № 181 от 

07.12.2020г. на министър-

председателя на Република България 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

За участие в открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж 

 

             

 

От :  

 

І. Представяне на участника: 

 

             
(наименование на ФЛ, ЕТ, ЮЛ) 

 

ЕИК :             

 

 

ЕГН :             

          
(попълва се от ФЛ и ЕТ ) 

 

             
(адрес по съдебна регистрация) 

 

 

             

(адрес за кореспонденция) 
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Телефон :  

         

 

GSM : 

         

 

 

Е-mail: 

         

 

 

Упълномощено лице за контакти:  

 

            

   

 

Уважаема г-жо Председател,  

 

С настоящото заявявам  участието си  в открита процедура за възлагане на концесия за 

морски плаж 

             

 

 

             

 

(посочва се обекта на исканата концесия) 

 

Министерският съвет е взел решение за откриване на процедура за възлагане на 

концесия с РМС № 835/2020 г. 

 

 

ІІ. Прилагам:  

 

№ Приложения  

Представени 

документи: 

вид, 

количество, 

оригинал 

или заверено 

копие 

1. Платежен документ за внесена гаранция/депозит  

2. 

Документи за легитимация и представителна власт на 

участника в зависимост дали е  физичеко лице (копие от 

лична карта), едноличен търговец или юридическо лице. 
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3. 

Свидетелство за съдимост: на физическото лице и 

едноличен търговец, а за юридическото лице – на 

членовете на управителните и контролни органи на 

дружеството (при непредставяне участникът може да 

посочи публичен достъпен регистър в случай, че е 

необходима проверка). 

 

4. 

Удостоверения за липсата на публични задължения по 

чл.87, ал. 6 от ДОПК на Националната агенция за 

приходите, за участници: физическо лице, юридическо 

лице или едноличен търговец (при непредставяне 

участникът може да посочи публичен достъпен регистър в 

случай, че е необходима проверка). 

 

5. 

Удостоверения за липсата на публични вземания на 

държавата или общината (по регистрация на юридическото 

лице и по местонахождение на обекта на концесията) по 

смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК за участници: 

юридическо лице или едноличен търговец (при 

непредставяне участникът може да посочи публичен 

достъпен регистър в случай, че е необходима проверка). 

 

6. 

Удостоверение от ИА «Главна инспекция по труда» за 

липса на задължения към работниците и служителите (при 

непредставяне участникът може да посочи публичен 

достъпен регистър в случай, че е необходима проверка). 

 

7. Декларация по чл. 8е, ал. 4, т. 1 ЗУЧК- образец 

приложение № 1 

 

8. Декларация по чл. 8е, ал. 4, т. 2 ЗУЧК- образец 

приложение № 2 

 

9. Декларация по чл. 8е, ал. 4, т. 3 ЗУЧК- образец 

приложение № 3 

 

10. Декларация по чл. 8е, ал. 4, т. 4 ЗУЧК- образец 

приложение № 4 

 

11. 
Декларация по чл. 8е, ал. 4, т. 5 ЗУЧК- образец 

приложение № 5 

 

12. 
Декларация по чл. 8е, ал. 4, т. 6 ЗУЧК- образец 

приложение № 6 

 

 

13. Декларация по чл. 8е, ал. 5, т. 1 ЗУЧК- образец 

приложение № 7 

 

14. 
Декларация по чл. 8е, ал. 5, т. 2 ЗУЧК- образец 

приложение № 8 

 

15. Декларация за произход на средствата по чл. 14 във връзка  
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с чл. 4 т. 24 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари- образец приложение № 9 

16. 

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 2 и чл. 3, т. 7 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици – образец 

приложение № 10 

 

17. 

Декларация, че ще осигури техническото оборудване и 

организационния и кадрови ресурс за осъществяване на 

задължителните дейности по ЗУЧК на морския плаж – 

образец приложение № 11 

 

18. 
Декларация за приемане изцяло условията по приложения 

към документацията проект на договор за възлагане на 

концесия- образец приложение № 12 

 

19. 

Декларация, че участникът не е бил страна по прекратен по 

негова вина договор за концесия и/или договор за отдаване 

под наем на морски плаж и нямат неизпълнени задължения 

към Министерството на туризма, просрочени задължения 

за плащане на годишни концесионни възнаграждения по 

действащи и/или прекратени договори за концесии на 

морски плаж, неплатени и/или просрочени годишни 

наемни цени по действащи и/или прекратени договори за 

наем на морски плаж - образец приложение № 13 

 

20. 

Декларация, че участникът няма просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които е 

работодател- образец приложение № 14 

 

21. 
Декларация, че участникът не участва в откритата 

процедура със свързано лице -  образец приложение  № 15 

 

22. 

Декларация, че в случай, че участникът спечели откритата 

процедура, същият ще изпълни всички необходими 

действия и задължения във връзка с оценката на рисковете 

за изпиране на пари и финансиране на тероризма и 

прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари 

/ЗМИП/ и правилника за приложението му в срока преди 

подписване на договора за концесия - образец приложение  

№ 16; 

 

23.  
Декларация за действителни собственици – образец 

приложение № 17 

 

24. 
Надлежно писмено доказателство, че кандидатът  прилага 

система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 
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25. 
Надлежно писмено доказателство, че кандидатът  прилага 

система за управление на качеството EN 14001:2015 

 

26. 

Надлежно писмено доказателство, че кандидатът  прилага 

система за управление на качеството ISO 45001:2018 и/или 

BS OHSAS 18001:2007 

 

27. 
Надлежно писмено доказателство, че кандидатът  прилага 

система за управление на качеството EN ISO 13009:2015 

 

28. 

Доказателства за произхода на средствата на кандидата 

 

 

 

 

27. 

Други: 

 

 

 

 

28. 

Посочвам следните достъпни публични регистри: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

В случай, че не спечеля откритата процедура, моля внесеният от мен депозит да 

се възстанови след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 

концесионер по банкова сметка        BIC 

   в банка „………………………..……………“ АД, клон   

   на           

За надлежно връчени съобщения ще се считат изпратените по електронна поща. 

При промяна на посочени на предходната страница и особено на адреса за 

кореспонденция, номера на телефона, GSM, електронната поща или лицето за контакти 

се задължавам незабавно – в срок до 24 часа, да уведомя по надлежния ред дирекция 

„Управление на морските плажове“ при Министерство на туризма. При неизпълнение 
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на това задължение ще се счита, че всички документи и съобщения са връчени по 

надлежния ред от органите по организиране и провеждане на откритата процедура, а 

неблагоприятните последици остават за моя сметка. 

 

Запознат/а съм с целта, за която предоставям личните си данни. 

 

 

 

ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ: 

           _________________________________________ 
        (длъжност, трите имена, подпис и печат на търговеца/ФЛ) 

 

  

 

      

http://www.tourism.government.bg/

