
 

1 
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНА КОНЦЕСИЯ 

(ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР) 
по чл. 50, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите и Приложение № 9 към чл. 141, ал. 3 от 

Закона за концесиите  
за концесия без трансграничен интерес, независимо от основанието на изменението 

и за концесия с трансграничен интерес, когато изменението не е на основание чл. 138 
или 139 от Закона за концесиите 

Раздел I. Информация за концедента, наименование и адрес: 
 
1.1. Вид на концедента: 

☐ Министър 

х Кмет на община 

☐ Орган, определен със споразумение за съвместна концесия 
1.2. Наименование на концедента: [Кмет на Община Първомай] 
1.3. Адрес на концедента:  

 

Град/село:  
гр.Първомай, 
общ.Първомай, 
обл.Плавдив 

Код по NUTS: 
BG 421 Пловдив  

Пощенски код: 
[4270] 

Улица/номер: 
ул.Братя 
Миладинови-юг 
№ 50 

Електронен адрес (електронна поща: 

obaparv@parvomai.escom.bg 
Интернет адрес (интернет 
страница): 
www.parvomai.bg 

Телефон: 
0336  6 2201 

0336  6 2139 

Факс: 
0336  6 2139 

0336  6 2325 

 

Раздел II. Наименование на концесията: Особено право на ползване 

/концесия/ върху част от имот публична общинска собственост, за осъществяване на 

търговска дейност, предоставено по реда на чл.70, т.6 от ЗОС 

Раздел III. Дата на решението за определяне на концесионер (за 
възлагане на концесията): Решение № 633 от 25.07.2003г. 

Раздел IV. Номер на партида на концесията в Националния концесионен 
регистър: О-000446  

Раздел V. Основна информация за концесията: 
 
5.1. Предмет на концесията: 

☐ Концесия за строителство 

☐ Концесия за услуги 

х Концесия за ползване 

☐Друго, според приложимия закон към датата на сключване на 
концесионния договор: [въведете данни, съгласно концесионния договор] 
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5.2. Кратко описание на предмета на концесията: особено право на ползване върху 

част от имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ I – градина 

с ресторант и магазин в кв.18 по регулационния план на с.Бяла река, 

общ.Първомай, обл.Пловдив, а именно: 120 кв.м. за търговска дейност, от които 

80 кв.м. застроена и 40 кв.м. незастроена площ. 
5.3. Основен CPV код [въведете данни според номенклатурата на 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv] 
5.4. Допълнителни CPV кодове [въведете данни според номенклатурата на 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv] 
5.5. Основно място на изпълнение на концесията:  

Населено място: с.Бяла река, община Първомай, обл.Пловдив 

Код по NUTS: BG 421 Пловдив  

5.6. Стойност на концесията: 
5.6.1. Прогнозна стойност: [36000 лв.] BGN без ДДС 
5.6.2. Стойност на концесията: [36000 лв.] BGN без ДДС 

 

Раздел VI. Описание на обстоятелствата, довели до необходимостта за 
изменение на концесионния договор:  

 
1) Въведените противоепидемични мерки на 13.03.2020г., обявени с Решение на 

Народното събрание на Република България на 13.03.2020г. и обявеното 

извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19, с които 

бяха наложени ограничения върху част от бизнеса и по конкретно търговските 

обекти, представляващи ресторанти, кафе-аперитиви и др. довели до 
преустановяване на търговската им дейност, вследствие на мерките и 

ограниченията за периода на обявеното извънредно положение. 
 

Раздел VII. Обща информация за промени в концесионния договор: 
 
7.1. Настоящото изменение на концесионния договор е 

х Първо 

☐ Последващо 

☐ Предвидено с клауза за преразглеждане 

7.2. Информация за предишни промени в концесионния договор 
7.2.1. Номер на публикуване [въведете данни]; Дата: [дд/мм/гггг] 
7.2.2. Номер на публикуване [въведете данни]; Дата: [дд/мм/гггг] 
7.2.3. Номер на публикуване [въведете данни]; Дата: [дд/мм/гггг] 

7.3. Настоящите промени в концесионния договор са свързани с: 
7.3.1. Изменение на стойността на концесията: 

☐ Да 

х Не 

7.3.2. Изменение на срока на концесията: 

☐ Да 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
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х Не 

7.3.3. Изменение на възложеното строителство: 

☐ Да 

х Не 

7.3.4. Изменение на услугите, включени в предмета на концесията: 

☐ Да 

х Не 

7.3.5. Изменение на стопанските дейности, които се извършват с обекта на 
концесията: 

☐ Да 

х Не 

7.3.6. Изменение на инвестиционната програма 

☐ Да 

х Не 

7.3.7. Изменение на размера на минималното концесионно възнаграждение: 

☐ Да 

х Не 

7.3.8. Изменение на размера на концесионните плащания: 

☐ Да 

х Не 

7.3.9. Промяна на концесионера: 

☐ Да 

х Не 

7.3.10. Друго изменение на концесионния договор: 

х Да 

☐ Не 

 

Раздел VIII. Информация за конкретните промени в концесионния 
договор: 
 
8.1. Стойност на концесията 
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Досегашна стойност: [въведете данни] BGN без ДДС 

Нова стойност: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.2. Срок на концесията: 

Досегашен срок: [въведете данни] месеца  

Нов срок: [въведете данни] месеца 

8.3. Строителство, включено в предмета на концесията 
 
1) Изменението е относно: 

☐ Вида на строителството 

☐ Обема на строителството 
2) Основен CPV код: Досегашен CPV код: [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv]; Нов CPV код: 
[въведете данни според номенклатурата на 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv] 
3) Допълнителни CPV кодове: Досегашни CPV кодове: [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv]; Нови CPV 
кодове: [въведете данни според номенклатурата на 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv]  
4) Обем на строителството: Досегашен обем: [въведете данни съобразно 

естеството на строителството]; Нов обем: [въведете данни съобразно 
естеството на строителството] 

8.4. Услуги, включени в предмета на концесията 
 
1) Отменени услуги: 

8.4.1.1. Услуга [въведете данни], CPV код [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv], 
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.4.1.2. Услуга [въведете данни], CPV код [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv], 
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.4.1.3. Услуга [въведете данни], CPV код [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv], 
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС 

2) Нови услуги: 
8.4.2.1. Услуга [въведете данни], CPV код [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv], 
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.4.2.2. Услуга [въведете данни], CPV код [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv], 
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.4.2.3. Услуга [въведете данни], CPV код [въведете данни според 

номенклатурата на https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv], 
Цена: [въведете данни] BGN без ДДС 

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
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3) Изменения относно съществуващи услуги: 
 

№ Било Става 

 Услуга [въведете данни], CPV код 
[въведете данни според номенклатурата 
на 
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/c

pv], Цена: [въведете данни] BGN без 
ДДС 

Услуга [въведете данни], CPV код 
[въведете данни според номенклатурата 
на 
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/c

pv], Цена: [въведете данни] BGN без 
ДДС 

 Услуга [въведете данни], CPV код 
[въведете данни според номенклатурата 
на 
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/c

pv], Цена: [въведете данни] BGN без 
ДДС 

Услуга [въведете данни], CPV код 
[въведете данни според номенклатурата 
на 
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/c

pv], Цена: [въведете данни] BGN без 
ДДС 

 Услуга [въведете данни], CPV код 
[въведете данни според номенклатурата 
на 
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/c

pv], Цена: [въведете данни] BGN без 
ДДС 

Услуга [въведете данни], CPV код 
[въведете данни според номенклатурата 
на 
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/c

pv], Цена: [въведете данни] BGN без 
ДДС 

8.5. Изменение на стопанските дейности, които се извършват с обекта на концесията: 
 

№ Било Става 

 [въведете данни]  [въведете данни] 

 [въведете данни] [въведете данни] 

 [въведете данни] [въведете данни] 

8.6. Изменение на инвестиционната програма: 
8.6.1. Размер: Досегашен размер [въведете данни] BGN без ДДС Нов размер 

[въведете данни] BGN без ДДС 
8.6.2. Друго: [въведете данни] 

 
8.7. Изменение на размера на минималното концесионно възнаграждение:  

Досегашна стойност: [въведете данни] BGN без ДДС 

Нова стойност: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.8. Изменение на размера на концесионните плащания:  

Досегашна стойност: [въведете данни] BGN без ДДС 

Нова стойност: [въведете данни] BGN без ДДС 

8.9. Данни за новия концесионер: [въведете данни] 
8.10. Други изменения:  

https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
https://simap.ted.europa.eu/bg/web/simap/cpv
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1) Концесионерът се освобождава от заплащане на част от концесионната вноска, 

дължима за периода 11.02.2020г. до 10.08.2020г., със сума пропорционално 

намалена за периода на извънредното положение, обявено с Решение на 

Народното събрание на Република България от 13 март 2020г. до 13 май 2020г., 

през който период концесионера е преустановил дейността си в изпълнение на 

задължителните противоепидемични мерки.  

2) Пропорционално намалена сума от концесионната вноска, възлизаща на 432,38 

лв. /четиристотин тридесет и два лева, тридесет и осем стотинки/, заплатена за 

срока на извънредното положение с Фактура № 00000369/10.08.2020г., да бъде 

прихваната от следващо дължимо концесионно плащане, а именно: за периода 

11.08.2020г. до 10.02.2021г.    

 

Раздел IX. Информация дали концесията е свързана с проект и/или 
програма, финансирана със средства на Европейския съюз: 

☐ Да: Информация за проекта: [въведете данни] 

х Не 

Раздел X. Друга информация:  


