Партида № D - 00016
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от държавата
План

Местоположение

Към пълна версия

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - МЕДНО-ПИРИТНИ И
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРЕЛ", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Решение N 545 на МС
от 12 октомври 1998 година

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - МЕДНО-ПИРИТНИ И
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРЕЛ", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
/Обн., ДВ, бр. 137 от 1998 г./
На основание чл.6, ал.1 и 4, чл.7, ал.1 и 2 и чл.4, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, § 5а, ал. 2 от
Допълнителните...
Пълен текст...
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - МЕДНО-ПИРИТНИ И
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРЕЛ", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Р Е Ш Е Н И Е N 1016
от 22 декември 2004 година
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ N 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - МЕДНО-ПИРИТНИ И
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРЕЛ", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
(ДВ, БР. 137 ОТ 1998 Г.)
/ОБНАРОДВАН, ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г./

На основание...
Пълен текст...
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ N 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - МЕДНО-ПИРИТНИ И
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРЕЛ", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ (ДВ, БР.
137 ОТ 1998 Г.)
Р Е Ш Е Н И Е N 1016
от 22 декември 2004 година
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ N 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - МЕДНО-ПИРИТНИ И
ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "АСАРЕЛ", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
(ДВ, БР. 137 ОТ 1998 Г.)

/ОБНАРОДВАН, ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г./

На основание...
Пълен текст...

Предмет на концесията
особено право на ползване върху подземни природни богатства - медно-пиритни и златосъдържащи руди,
чрез добив от находище "Асарел", Пловдивска област
Срок на концесията
26
Дата на сключване на концесионния договор
23.12.1998
Дата на влизане в сила на концесионния договор
07.07.1999
Условия за влизане в сила на концесионния договор

Вид на обекта
подземни богатства - метални полезни изкопаеми
Наименование на обека
находище "Асарел"
Описание и границите на обекта

Административна област
Пазарджик
Община
Панагюрище
Населено място
Панагюрски колони
Адрес на обекта на концесия

Кадастрален идентификатор

Координати на концесионната територия (площ)

Координати на находището на подземно богатство
1. находище "Асарел", Координатна система: 70-IX, от 35...
Пълен текст...
Наименование на търговеца-концесионер
"Асарел -Медет"ЕАД
Националност на търговеца-концесионер
България
Седалище на търговеца-концесионер
област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище
Адрес на управление на търговеца-концесионер
област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, м. Асарел
Представителство на търговеца-концесионер
Иван Георгиев Дончев
Лъчезар Димитров Цоцорков
Данни по фирмената регистрация
рег. по ф. Дело №3966/1991г. с Решение № 4088/20.09.1991г. и вписано в том 1, регистър 1, стр. 22 на
Търговския регистър по описа на Пазараджишки окръжен съд
БУЛСТАТ на търговеца-концесионер
822106269
Други регистрации на търговеца-концесионер

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на промишлеността
Лице, представляващо органа
Александър Божков
Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на икономиката
Допълнителна информация за органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

Имуществени права на концесионера
Чл.8/1/ 1. да добива подземни природни богатства - медно - пиритни и златосъдържащи руди представляващи изключителна държавна собственост от находище "Асарел";
2. право на собственост върху добитите руди;
3. да преработва добитите количества руда като произвежда медни флотационни и циментационни
концентрати, въз основа на годишни инженерни проекти, осигуряващи...

Пълен текст...
Имуществени задължения на концесионера
Чл. 8. /2/
…
2. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени съгласно
разпоредбите на настоящия договор;
…
4. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т.3, съгласно разпоредбите
на настоящия договор;
…
10. за срока на концесията да извършва поетапна рекултивация на терена, съгласно...
Пълен текст...
Имуществени права на концедента
Чл.9 /1/
1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в срокове и при условия, определени в настоящия
договор.
…
3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого-технологична, икономическа и друга
документация при осъществяване правата и задълженията по концесионния договор.
…
5. при резки и трайни изменения на пазарните условия,...
Пълен текст...
Имуществени задължения на концедента
Чл.8/2/. 12. .............очистване на историческите замърсявания преди датата на влизане на договора в сила,
което е задължение на концедента, определени от екологичния одит.
Чл. 9. /2/ ...
1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от...
Пълен текст...
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор
(гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл.22. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва
в размер на основния лихвен процент на БНБ.
Чл.23. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на концесионното възнаграждение, но не повече от
15 на сто.
Чл.24....
Пълен текст...
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор
(гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл.22. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва
в размер на основния лихвен процент на БНБ.
Чл.23. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи

неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на концесионното възнаграждение, но не повече от
15 на сто.
Чл.24....
Пълен текст...
Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 9, ал. 1, т. 4 Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от
страна на концесионера на основни задължения и при нарушаване на условия по концесията;
Чл. 9, ал. 2, т. 3. Концедентът има задължение да прекрати договора в случай на уведомление от страна на
концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за...
Пълен текст...
Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 11. /2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора и
при прекратяване на договора по вина на концедента.
…
Чл. 18 /4/ При прекратяване на Договора в случаите по ал.2 (последващо възникване на опасност за
националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или
обекти...
Пълен текст...
Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 12. /3/ При прекратяване на концесионниия договор по вина на концесионера, не му се дължи обезщетение
за направените подобрения.
…
Чл.34. При предсрочно прекратяване изправната страна има право на обезщетението, предвидено в
чл.23(Чл.23 При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна
дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на...
Пълен текст...
Концесионно възнаграждение
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване
върху обекта на концесията чл.1 от Договора, парично концесионно възнаграждение, както следва:
Годишно парично възнаграждение в размер на 1 на сто от стойността на металите в добитите промишлени
запаси руда, изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на металите...
Пълен текст...
Минимално годишно концесионно възнаграждение
При неизпълнение на задължителната производствена програма: минимален годишен добив на руда за
флотация - 10 млн. тона руда със средно годишно съдържание на мед в рудата - 0.470 на сто и средно
съдържание на злато в рудата - 0.05 г/тон, се заплаща задължително минимално годишно концесионно
възнаграждение в размер и начин на определяне, указани в предходните текстове и при...
Пълен текст...
Еднократно концесионно възнаграждение
Еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер на 0,2 на сто от стойността на
металите, съдържащи се в добитите промишлени запаси руда за предходната година и изчислена от
концедента по средноаритметични международни цени на металите /по курс "продава" на Лондонска метална
борса/ за същата година. Възнаграждението е платимо до един месец от влизане в...

Пълен текст...
Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение
Принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства се определят с Наредба за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства
, приета с ПМС № 127 от 21.06.1999 г.
Наредбата урежда...
Пълен текст...
Забележка
Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил
концесионния договор.

