
1. Подаване на Заявление от „БГ-Строител” АД до МИЕТ в два 
оригинални екземпляра, подписани от представляващия 
дружеството, придружени с протокол от решение на компетентния 
управителен орган на дружеството за прехвърляне на вземането.  

2. Завеждане на Заявленията на „БГ-Строител” АД от МИЕТ  

4. Издаване на Удостоверение от МИЕТ до „БГ-Строител” АД, с 
копие до Министерство на финансите (МФ), вкл. и по електронен 
път, потвърждаващо вземането на „БГ-Строител” АД в размер на 
1 000 000 лева, с приложено заверено копие от договора за 
обществена поръчка и втория екземпляр на Заявлението.  
 

5. Вписване на информацията по вземането във временния регистър 
в МФ. 

МИЕТ преустановява 
извършването на плащания по 
договора. 

6. „БГ-Строител” АД изразява пред „Българска банка за 
развитие” АД (ББР) желание за прехвърляне на вземането си и 
открива разплащателна сметка в банката.  
Пред банката представя следните документи: 

- втория екземпляр от Заявлението по т.2; 
- Удостоверението по т.4; 
- завереното копие от договора за обществена поръчка от МИЕТ; 
- удостоверение (с опис) от централния регистър на особените 
залози относно вписани обстоятелства по вземането; 

- удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
- други документи, необходими при сключването на договора за 
цесия. 

При подаването на документите заявителите удостоверяват 
своята представителна власт.  
 

Установено е, че вземането на 
„БГ-Строител” АД е предмет на 
особен залог. ББР влиза във 
взаимоотношения със заложния 
кредитор и освобождава 
вземането от тежести преди 
неговото придобиване. 

7. Сключване на договор за цесия и плащане по сметката на „БГ-
Строител” АД на определената в договора за цесия сума. 

Цената по цесията се формира на 
база сконтов лихвен процент от 7 
на сто годишно, изчислена за 
целия сконтов период върху 
номиналния размер на вземането, 
посочен в издаденото от МИЕТ 
удостоверение. 

8. ББР и „БГ-Строител” АД  незабавно информират  МФ и МИЕТ, 
чрез съвместно писмо за извършеното прехвърляне на правата по 
вземането в полза на банката. 

3. Уточняване от страна на МИЕТ на актуалния размер на 
ликвидното и изискуемо  задължение към „БГ-Строител” АД. 
Извършване на проверка от МИЕТ за наличие на данни за 
допуснати нарушения на действащото законодателство при 
подписване и изпълнение на договора за обществена поръчка и/или 
висящи спорове по същия. 

При наличие на данни за 
нарушения или висящи спорове 
МИЕТ не издава Удостоверение. 

П Р И М Е Р Н А   С Х Е М А  

1. Наименование на заявителя – дружество „БГ-Строител” АД 
2. Възложител по договора за обществена поръчка – Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма (МИЕТ) 
3. Размер на непогасено задължение на МИЕТ към „БГ – Строител” АД към 31.03.2010 г. – 

1 000 000 лв. 

 
 
 


