Партида № D - 00074
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от държавата
План

Местоположение

Към пълна версия

за предоставяне на концесия върху подземни природни богатства - медно-порфирни златосъдържащи руди,
чрез добив от находище "Елаците" - Софийска област
Решение N 594 на МС
от 2 септември 1999 година
ЗА предоставяне на концесия върху подземни природни богатства - медно-порфирни златосъдържащи руди,
чрез добив от находище "Елаците" - Софийска област
/Обнародван, ДВ, бр. 81 от 1999 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 и § 5а от...
Пълен текст...
Предмет на концесията
особено право на ползване на подземни природни богатства - медно-порфирни златосъдържащи руди,
изключителна държавна собственост, чрез добив от находище "Елаците" - Софийска област
Срок на концесията
17
Дата на сключване на концесионния договор
15.11.1999
Дата на влизане в сила на концесионния договор
13.08.1999
Условия за влизане в сила на концесионния договор
няма предвидени такива
Вид на обекта
подземни богатства - метални полезни изкопаеми
Наименование на обека
находище "Елаците"
Описание и границите на обекта

Административна област
София-област
Община
Етрополе, Челопеч

Населено място
Етрополе, Челопеч
Адрес на обекта на концесия

Кадастрален идентификатор

Координати на концесионната територия (площ)

Координати на находището на подземно богатство
1. находище "Елаците", Координатна система: 70-IX, от 36...
Пълен текст...
Наименование на търговеца-концесионер
"Елаците - Мед"ЕАД
Националност на търговеца-концесионер
България
Седалище на търговеца-концесионер
с. Мирково, област Софийска
Адрес на управление на търговеца-концесионер
с.Мирково, облас Софийска
Представителство на търговеца-концесионер
Гошо Атанасов Костов
Данни по фирмената регистрация
вписано с Решение №4 от 09.07.1996г. на Софийски окръжен съд по ф.д. № 4788/1991г.
БУЛСТАТ на търговеца-концесионер
122016037
Други регистрации на търговеца-концесионер
няма данни
Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на промишлеността
Лице, представляващо органа
Александър Божков - заместник министър - председател и министър на промишлеността
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/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:
1. да добива подземни природни богатства - медно-порфирни златосъдържащи руди, от находище "Елаците";
2. право на собственост върху добитите руди;
3. право на собственост върху извънбалансовите руди и технологичните отпадъци от добива и преработката за
срока на концесията, както и право да ги преработва въз основа на проекти,...
Пълен текст...
Имуществени задължения на концесионера
Чл. 7. /2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:
…
4. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния
договор;
…
6. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т.5, съгласно разпоредбите
на концесионния договор;
…
11. да разработва и представя за съгласуване от концедента и от...
Пълен текст...
Имуществени права на концедента
Чл.9 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:
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 настоящия договор.
6. при резки и трайни...
Пълен текст...
Имуществени задължения на концедента
Чл. 9. /2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:
1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни
работни програми;
…
Чл.13. При доказана необходимост от отчуждаване на частни имоти министърът на промишлеността се...
Пълен текст...
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор
(гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл.23. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва
в размер на основния лихвен процент на БНБ.
Чл.24. При неизпълнение на всяко от основиите непарични задължения по този Договор, неизправната страна

дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на минималното годишно концесионното
възнаграждение, но не...
Пълен текст...
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор
(гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл.23. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва
в размер на основния лихвен процент на БНБ.
Чл.24. При неизпълнение на всяко от основиите непарични задължения по този Договор, неизправната страна
дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на минималното годишно концесионното
възнаграждение, но не...
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 основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на
условията по концесията;
Чл. 9, ал. 1 т. 5. Концедентът има право да прекрати договора в случай на уведомление от страна на
концесионера за нововъзникнали...
Пълен текст...
Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 12 /2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора и
при прекратяване на договора по вина на концедента.
…
Чл. 19 /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 и/или...
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. 33 /2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.3 и т.4 , държавата има правата на
привилегирован кредитор.
…
Чл.35. При предсрочно прекратяване в случаите по чл.34 (поради виновно неизпълнение на другата страна)...
Пълен текст...
Концесионно възнаграждение
Чл.18 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на
ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора, парично концесионно възнаграждение.
/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати еднократно парично възнаграждение за предоставяне на
концесията в размер на левовата равностойност на 209 205 щ.д., формирано като 20 на сто от...
Пълен текст...
Минимално годишно концесионно възнаграждение
Чл.18, /4/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да плати минимално годишно парично концесионно

възнаграждение при пълно неизпълнение на задължителната минимална производствена програма
/Приложение №3/ в размер и начин на определяне, посочени в ал.3.
/5/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да плати минимално годишно парично концесионно възнаграждение при
частично неизпълнение на минимална...
Пълен текст...
Еднократно концесионно възнаграждение
КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати еднократно парично възнаграждение за предоставяне на
концесията в размер на левовата равностойност на 209 205 щ.д., формирано като 20 на сто от прогнозното
минимално концесионно възнаграждение за 1999 година. Възнаграждението е платимо до един месец от
сключването на концесионния договор.
Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение
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., обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.
Чл. 1. Наредбата урежда принципите, по които се определя концесионното възнаграждение за добив на
подземни богатства, и начините...
Пълен текст...
Забележка
Липсата на данни в партидата на концесията се дължи на непредоставена документация от органа, сключил
концесионния договор.

