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Приложение № 1  

към Годишния план за извършване 

на независим външен контрол на 

изпълнението на концесионни договори 

от Агенцията за публичните предприятия 

и контрол за 2022 г. 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН  

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  

КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ОТАГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ЗА 2022 ГОДИНА 

 

1. ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ 

№ 

по 

ре

д 

 

Вид и наименование 

на концесия; 

партида в НКР 

 

Предмет на концесията 

Концедент/орган, 

сключил 

концесионния 

договор 

 

Концесионер 

Срок на 

концесията 

Период за 

проверка 

* Срок и начин 

на проверка и 

изготвяне на 

доклад 

1. 

 
Концесия за услуга: 
на спортни 

съоръжения – 7 бр. 

тенис кортове и 1 бр. 

игрище за мини 

футбол, област 

Пазарджик, община 

Пазарджик, населено 

място Пазарджик 

 

Партида № O – 001181 

в НКР 

Предмет на концесията е 

управление и поддържане 

на  обекта на концесия - 7 

бр. тенис кортове и 1 бр. 

игрище за мини футбол, 

област Пазарджик, 

община Пазарджик, 

населено място 

Пазарджик 

Концедент: 

Общински съвет - 

Пазарджик, 

представляващ 

концедента:  

кметът на община 

Пазарджик 

"Лос Сантос Груп" 

ООД,  

гр. Пазарджик 

 
 

 
 

30 години от датата 

на влизане в сила на 

договора с начална 

дата 

15.05.2018 г., 

изтичащ на 

15.05.2048 г. 

От влизане в 

сила на 

концесионния 

договор – 

15.05.2018 г. до 

момента на 

проверката. 

Срок: 6 месеца; 

Документален 

контрол и при 

необходимост 

проверки на 

място. 

2. 

 
Концесия за услуга: 
на водна площ с кад. 

№ 000380, област 

София, община Елин 

Пелин, населено 

място Габра  

 

Партида № O -001188 

в НКР 

Предмет на концесията е 

управление, поддържане и 

експлоатация на обект – 

„Водна площ“, имот 

№000380, разположена в 

землището на село Габра, 

община Елин Пелин, 

област Софийска 

Концедент: Община 

Елин Пелин; 

представляващ  

концедента:  

кметът на община 

Елин Пелин 

„Емисил 2017“ ЕООД, 

с. Габра 

25 години от датата 

на влизане в сила на 

договора с начална 

дата 

11.05.2018 г., 

изтичащ на 

11.05.2043 г. 

От влизане в 

сила на 

концесионния 

договор – 

11.05.2018 г. до 

момента на 

проверката. 

Срок: 5 месеца; 

Документален 

контрол и при 

необходимост 

проверки на 

място. 
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3. Концесия за услуга: 
на плувен комплекс, 

област Пазарджик, 

община Пещера, 

населено място 

Пещера 

 

Партида № O - 001171  

Предмет на концесията е 

управление, поддържане и 

експлоатация върху обект 

- публична общинска 

собственост, 

представляващ Поземлен 

имот с идентификатор 

56277.502.1158 по КККР, 

с трайно предназначение 

на територията: за плувен 

басейн 

Концедент: 

Общински съвет – 

Пещера; 

представляващ 

концедента:  

кметът на община 

Пещера 

„Арги лукс“ЕООД,  

гр. Пловдив 

35 години от датата 

на влизане в сила на 

договора с начална 

дата 

05.02.2018 г., 

изтичащ на 

05.02.2053 г. 

От влизане в 

сила на 

концесионния 

договор – 

05.02.2018 г. до 

момента на 

проверката. 

Срок: 5 месеца; 

Документален 

контрол и при 

необходимост 

проверки на 

място. 

4. Концесия за добив от 

находище на 

минерална вода 

"Белчин-Верила", 

област София, община 

Самоков, населено 

място Белчин 

 

Партида № O-000842 

Предмет на концесията е 

използването чрез 

водовземане на 

минералната вода от 

находище на минерална 

вода „Белчин-Верила“, с. 

Белчин, община Самоков, 

Софийска област, с цел на 

водовземането за 

рекреация, профилактика, 

воден спорт и отдих, 

включително 

използването на Сондаж 

№ ПС-1хг, с. Белчин и 

вътрешния пояс на 

санитарноохранителната 

му зона. 

Концедент:  

Общински съвет – 

Самоков; 

представляващ 

концедента: 

кметът на община 

Самоков 

„Белчин парк“ ЕООД, 

гр. София 

35 години от датата 

на влизане на 

договора в сила – 

10.08.2010 г.  

изтичащ на 

10.08.2045 г. 

От влизане в 

сила на 

концесионния 

договор – 

10.08.2010 г. до 

момента на 

проверката. 

Срок: 7 месеца; 

Документален 

контрол и при 

необходимост 

проверки на 

място. 

5. Концесия за услуга: 

на язовир "Смолско", 

област София, община 

Мирково, населено 

място Смолско 

 

Партида № O-000989 

Предмет на концесията е 

управление, поддържане и 

експлоатация на язовира, 

язовирната стена и 

прилежащите съоръжения 

в техническо изправно 

състояние, на язовир в с. 

Смолско, находящ се в 

землището на с. Смолско, 

община Мирково, област 

Софийска. Поземлен имот  

№ 67636.92.258, с площ 

30,623 дка, собственост на 

община Мирково. 

Концедент: 

Общински съвет – 

Мирково; 

представляващ 

концедента: 

кметът на община 

Мирково 

„МИКС  ДМ” ЕООД, 

област София, община 

Мирково, с. Смолско 

15 години от датата 

на влизане в сила на 

договора с начална 

дата 

07.08.2013 г, 

изтичащ на 

07.08.2028 г. 

От влизане в 

сила на 

концесионния 

договор – 

07.08.2013 г. до 

момента на 

проверката. 

Срок: 6 месеца; 

Документален 

контрол и при 

необходимост 

проверки на 

място. 

* Сроковете за извършване на проверките и за изготвяне на докладите са условни и целят да се заложи обща времева рамка на всяка проверка.  

Всеки срок може да бъде променен, без да е необходима промяна в Плана, предвид конкретните обстоятелства.  

 


