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Бургас, 2016 год.

В Областна администрация Бургас е постъпило искане вх. № 04-00-507/12.12.2016 г. от 
Министъра на туризма, за изземване на обект на концесия -  морски плаж „Несебър -  юг”, 
находящ се в община Несебър, област Бургас. В искането е посочено, че договора за концесия 
на морския плаж е прекратен и концесионера -  „Сироко” ЕООД, отказва да го предаде. 
Приложени са доказателства

С писмо изх. № 26-00-829/14.12.2016 год. на Областен управител на Бургас е открито 
производство по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 
26, ал. 1 от Административно -  процесуалния кодекс /АПК/ за принудително изземване на 
обект - изключителна държавна собственост, морски плаж "Несебър-юг" - част от 
крайбрежната плажна ивица - обект на концесия съгласно Решение № 190 на Министерския 
съвет от 1999 г.

Заинтересованата страна, „Сироко” ЕООД, с управители Николай Георгиев и
Веселин Жеков е уведомена за откритото административно производство с писмо
изх. № 26-00-829/14.12.2016 год. на Областен управител на Бургас, което видно от 
приложената обратна разписка е получено от търговеца на 15.12.2016 г. Заинтересованата 
страна е изразила становище за неоснователност на искането на Министерство на туризма за 
изземване на имота и е поискала спиране на административното производство на основание 
чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.

След извършена проверка, съобразно предоставените по случая доказателства се прие 
за установена следната фактическа обстановка:

Във връзка с проведена процедура за отдаване на концесия на обект - изключителна 
държавна собственост, морски плаж "Несебър-юг" - част от крайбрежната плажна ивица - 
обект на концесия съгласно Решение № 190 на Министерския съвет от 1999 г. е сключен 
договор от 14.07.1999 год., между министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
и дружество "Сироко" ЕООД, с ЕИК 122098311, за предоставяне на концесия на обект -  
изключителна държавна собственост - морски плаж "Несебър-юг" находящ се в община 
Несебър, област Бургас. Посоченият договор е сключен за срок от 20 години до 14.07.2019 г. 
За морски плаж Несебър -  юг е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 
449/12.03.1999 год.

Представено е Решение № 1016 от 22.12.2015 г. на Министерски съвет за едностранно 
прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна 
ивица -  морски плаж „Несебър -  юг”, община Несебър, област Бургас. В т. 1 от посоченото 
решения е посочено, че на концесионерите се дава срок, в който да приведат изпълнението на 
задълженията си по договора за предоставяне на концесия в съответствие с условието по чл. 
10, ал. 1 от договора и да извършат дължимите към датата на приемане на решенията 
плащания по договора в пълен размер. В т.п 2 от Решението е посочено, че при неизпълнение 
на посочените условия или при установяване от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството на ново неизпълнение на концесионния договор същият ще се счита за
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прекратен считано от 30.09.2016 год. За предприемане на необходимите действия и 
привеждане в изпълнение на взетите решения е упълномощен министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

С писмо изх. № 70-00-2248/6 от 18.01.2016 г., министъра на регионалното развитие и 
благоустройството е уведомил концесионера „Сироко” ЕООД за взетото от Министерски 
съвет Решение № 1016 от 22.12.2015 г. и е дал разяснения във връзка с изпълнението на т. 1.1 
от решението. С посоченото писмо отново е отправено предупреждение, че при 
неизпълнение на условията по т. 1 от РМС № 1016/2015, както и в случай на установяване на 
ново неизпълнение на концесионния договор, същия ще се смята за прекратен считано от 
30.09.2016 г. В писмото са описани констатирани от концедента нарушения на концесионния 
договор, установени през 2015 год.

С Решение № 491/20.06.2016 г. на Министерски съвет е определено дадените 
правомощия с РМС № № 1016 от 22.12.2015 г. да се осъществяват от Министъра на туризма.

През 2016 год. от концедента са извършени проверки на място във връзка с 
изпълнението на задълженията по концесионния договор, които са отразени в Констативни 
протоколи от 21.06.2016 г. и 21.08.2016 г. Констатирано е нарушение на задълженията по 
договора, свързани с осигуряване на здравето и медицинско обслужване на морски плаж 
Несебър юг и превишаване на търговската площ към заведение за бързо хранене, което е в 
нарушение на чл. 6 и чл. 10 от концесионния договор. Констатирано е също така и 
несвоевременно плащане на концесионното възнаграждение. В тази връзка на концесионера е 
изпратено писмо изх. № Т-26-С-333/11.11.2016 г., с което е уведомен за дължимата по 
договора неустойка.

С покана от 02.12.2016 год. концесионера „Сироко” ЕООД е поканен на 09.12.2016 
год. да предаде обекта на концесията -  Морски плаж „Нессебър -  юг”, поради прекратяване 
на договора за предоставяне на концесия.

На 09.12.2016 г., длъжностни лица, определени със Заповед № Т-РД-16-319/29.11.2016 
г. на Министъра на туризма в изпълнение на посочената заповед са отишли на място да 
извършат приемне на обекта на концесията. Длъжностните лица са констатирали 
фактическото състояние на обекта на концесията и годността за ползването му, за което са 
съставили протокол. Управителя на фирмата -  концесионер е присъствал при извършване на 
действията от длъжностните лица, но е отказал да подпише приемо-предавателния протокол 
без да посочи причини за отказа. На същата дата в Областна администрация Бургас е 
постъпило Становище вх. № 26-00-821/09.12.2016 г. от „Сироко” ЕООД, с което заява, че 
счита договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица -  
„Морски плаж „Несебър -  юг” за действителен действащ, счита, че същият не е прекратен, 
поради което отказва да предаде обекта.

С писмо изх. № 26-00-829/14.12.2016 г. на Областна администрация Бургас, 
управителите на фирма „Сироко” ЕООД, ЕИК 122098311 са уведомени, че се открива 
административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост 
(ЗДС) във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административно -  процесуалния кодекс /АПК/ за 
принудително изземване на описания по-горе имот. С писмото е указана възможността, 
дружеството да представи обяснения, възражения и доказателства за изясняване на фактите и 
обстоятелствата от значение по случая. Писмото е получено от търговеца на 15.12.2016 г.

На 16.12.2016 в Областна администрация Бургас е постъпила молба вх. № 26-00- 
829(1)/16.12.2016 г. от „Сироко” ЕООД, с която е поискано да му бъде предоставен приемо- 
предавателен протокол, подписан от представители на Министерство на туризма и Областна 
администрация Бургас. Молбата е уважена и на фирмата е предоставено копие от протокола. В 
последствие, в Областна администрация Бургас е постъпила молба с вх. № 26-00- 
829(2)/19.12.2016 г. от „Сироко” ЕООД, ЕИК 122098311 с искане на основание чл. 54, ал. 1, т. 
5 от АПК да бъде спряно образуваното в Областна администрация Бургас, административно 
производство по чл. 80 от Закона за държавната собственост за изземване на обект: морски 
плаж "Несебър-юг" - част от крайбрежната плажна ивица - обект на концесията. Към молбата е 
приложено копие на искова молба с положен вх. № 163393/16.12.2016 г. на Софийски градски 
съд. От исковата молба става ясно, че ищецът по делото „Сироко” ЕООД е сезирал съда с 
искане да бъде постановено решение, с което да бъде осъден ответника - Министерски съвет2
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на Република България, чрез упълномощения си представител Министъра на туризма да 
изпълнява добросъвестно и точно задълженията си по сключения договор за концесия върху 
част от крайбрежната плажна ивица -  „Морски плаж „Несебър -  юг”, сключен на 14.06.1999 
год. между Република България, представлявана от заместник-председателя на Министерски 
съвет и министър на регионалното развитие и благоустройството, от една страна като 
концедент и „Сироко” ЕООД ЕИК 122098311, седалище и адрес на управление гр. Несебър, 
ул. „Перла” № 33, вх. А, ап. 39 като оказва съдействие на концесионера при осъществяването 
на концесията, и като се въздържа от действия , които представляват пречка пред концесионера 
да осъществява правата си по концесията, съгласно чл. 8, т. 1 и 2 от договора, или евентуално, 
на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, да се приеме за установено по отношение на ответника 
Министерски съвет на Република България, чрез упълномощения си представител Министъра 
на туризма, че Договорът за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна 
ивица -  „Морски плаж „Несебър -  юг”, сключен на 14.06.1999 год. между Република България, 
представлявана от заместник-председателя на Министерски съвет и министър на регионалното 
развитие и благоустройството, от една страна като концедент и „Сироко” ЕООД ЕИК 
122098311, седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Перла” № 33, вх. А, ап. 39, от 
друга страна като концесионер, не е прекратен и продължава валидно да обвързва страните по 
него.

Направеното искане за спиране на административното производство на основание чл. 
54, ал. 1, т. 5 от АПК е неоснователно. Съгласно посочената норма административният орган 
спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно 
производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. 
Нормата постановява, че в тези случаи спирането се постановява след представяне на 
удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е 
образувано. В Областна администрация Бургас не е представено удостоверение от Софийски 
градски съд за наличие на образувано производство във връзка в връзка с представеното 
копие на исковата молба. Действително на исковата молба е положен входящ номер i на 
Софийски градски съд, но това не удостоверява наличието на образувано и висящо съдебно 
производство. За административният орган не е безспорно установено, дали исковата молба 
не е оттеглена, дали е заплатена дължимата държавна такса или производството не е 
прекратено на друго основание. Ето защо липсата от удостоверяване от компетентният орган 
за наличие на образувано производство е пречка за прилагане на разпоредбата на чл. 54, ал. 1, 
т. 5 от АПК.

Неправомерното държане на имот -  изключителна държавна собственост е основание 
имота да бъде иззет въз основа на заповед на Областен управител по реда на чл. 80 от Закона за 
държавната собственост. Според тази разпоредба имот - държавна собственост, който се владее 
или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е 
отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано 
искане на съответния министър или ръководител на ведомство. <

Държаният от "Сироко" ЕООД имот е изключителна държавна собственост, което 
обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 
от Закона за държавната собственост. Необходимо е още да бъде установено, че имотът- 
държавна собственост се владее или държи без правно основание. Съгласно гореизложената 
фактология, Договорът от 14.07.1999 год., между министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, и дружество "Сироко" ЕООД, с ЕИК 122098311, за предоставяне на 
концесия на обект -  изключителна държавна собственост - морски плаж "Несебър-юг" 
находящ се в община Несебър, област Бургас е прекратен считано от 30 септември 2016 год., 
поради неизпълнение в срок на условията по т. 1 от Решение № 1016 от 22.12.2015 г. на 
Министерски съвет и установяване на ново неизпълнение на концесионния договор. 
Следователно към настоящия момент имота се държи без правно основание.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи, във връзка с чл. 74, ал. 1, т/ 6 от 
Закона за концесиите и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,
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З А П О В Я Д В А М :

ИЗЗЕМВАМ от „Сироко” ЕООД ЕИК 122098311, седалище и адрес на управление гр. 
Е1есебър, ул. „Перла” № 33, вх. А, ап. 39, държания без правно основание имот - 
изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Е1есебър - юг", находящ 
се в община Несебър, област Бургас, представляващ територия, определена с Решение № 190 
на Министерски съвет от 6 април 1999 г., включително прилежащата инфраструктура и 
принадлежности -  елементи на обекта, с обща концесионна територия в размер на 310 347 
кв.м. с дължина на бреговата ивица 1306 кв. м. при граници на концесионната територия, 
кадастрално заснета -  Приложение № 1 към Договор за предоставяне на концесия от 
14.07.1999 год., съгласно акт за изключителна държавна собственост № 449/12.03.1999 г.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно изпълнение на заповедта и предаване на имота -  до 
10.01.2017 г.

ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта -  13.01.2017 г. от II часа.
Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на органите на МВР.
Копие от заповедта да се връчи на „Сироко” ЕООД ЕИК 122098311, седалище и адрес на 

управление гр. Несебър, ул. „Перла” № 33, вх. А, ап. 39.
Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР -  Несебър за оказване на 

съдействие по нейното изпълнение
Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна 

администрация и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на 
Административно -  процесуалния кодекс, в 14 -  дневен срок от съобщаването й.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
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