Приложение

ГРАФИК

На смените за почивка в КК „Албена” - сезон 2019 година
СМЯНА
І-ва
ІІ-ра
ІІІ-та
ІV-та
V-та
VІ-та
VІІ-ма
VІІІ-ма

от дата:

до дата:

14.06.2019г.
25.06.2019г.
06.07.2019г.
18.07.2019г.
30.07.2019г.
11.08.2019г.
23.08.2019г.
03.09.2019г.

23.06.2019г.
04.07.2019г.
15.07.2019г.
27.07.2019г.
08.08.2019г.
20.08.2019г.
01.09.2019г.
12.09.2019г.

отдел “ФСДУС”:

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ЗАПОВЕД
№ ФК-09-70
гр. София, 31.05.2019 година
На основание чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, с цел
пълноценно и ефективно използване на Почивна база „Албена“ на Агенция за държавна
финансова инспекция (АДФИ) в КК „Албена”,

НАРЕЖДАМ:
1. Считано от 14.06.2019г. да бъдат организирани осем смени за почиващи с времетраене
от 10 дни, съобразно график – Приложение към заповедта.
2. За ползване на базата определям следните цени за една нощувка:
а) за служители на АДФИ и членове на техните семейства, за служители на
Министерство на финансите и членове на техните семейства:
Възрастни – 15.00 лв.;
Деца до 3 год. включително – безплатно;
Деца над 3 год. (до 18 г. включително) – 7.00 лв.
б) за роднини по права линия и членове на техните семейства, братя и сестри на
служители на АДФИ и членове на техните семейства, пенсионирани служители на АДФИ и
членове на техните семейства, служители на второстепенни разпоредители към министъра на
финансите и членове на техните семейства:
Възрастни – 20.00 лв.;
Деца до 3 год. включително – безплатно;
Деца над 3 год. (до 18 г. включително) – 10.00 лв.
в) за външни лица:
Възрастни – 30.00 лв.;
Деца до 3 год. включително – безплатно;
Деца над 3 год. (до 18 г. включително) – 15.00 лв.
Цените са в лева с включен туристически данък и ДДС.
3. Лица по точка 2, букви „б“ и „в“ от заповедта да бъдат приемани в базата само в
случаите, когато няма достатъчно желаещи от системата на АДФИ и Министерство на
финансите.
4. Заявките за нощувки да бъдат представяни в отдел ФСДУС на АДФИ не по- късно от
20 дни преди започване на смяната. След потвърждаване на заявките от отдел ФСДУС да се
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издава настанителна заповед от АДФИ срещу представен документ за платени нощувки.
Заявките да се приемат на електронни адреси:
i.vuchkova@adfi.minfin.bg
s.karabraikova@adfi.minfin.bg,
като трябва да съдържат следните задължителни реквизити:
- Трите имена на лицето/лицата;
- Категория на настаненото лице по т.2;
- Възраст на децата;
- Предпочитано настаняване – бунгало или къща;
- Период на настаняване;
- Телефон за контакт.
5. Настаняването в Почивна база „Албена“ да започва след 8 часа в деня на началната
дата на смяната, а освобождаването на стаите да приключва най-късно до 12 часа в деня,
следващ последния ден на смяната.
6. Изпълнението на заповедта да се организира от директора на дирекция
ФСДУЧРИОК.
7. Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
8. Под „семейство“ по смисъла на настоящата заповед да се разбира съпрузите, лицата,
които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите
пълнолетие техни деца.
Под „фактическо съжителство на съпружески начала“ по смисъла на настоящата заповед
да се разбира доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни
лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в
брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за
общо домакинство.

ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ:

/ п/
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Приложение

ГРАФИК

На смените за почивка в „Цигов чарк” - язовир Батак и язовир
„Доспат” - сезон 2019година.
СМЯНА
І-ва
ІІ-ра
ІІІ-та
ІV-та
V-та
VІ-та
VІІ-ма

от дата
01.07.2019г.
12.07.2019г.
23.07.2019г.
03.08.2019г.
14.08.2019г.
25.08.2019г.
05.09.2019г.

до дата
10.07.2019г.
21.07.2019г.
01.08.2019г.
12.08.2019г.
23.08.2019г.
03.09.2019г.
14.09.2019г.

ДИРЕКЦИЯ “ФСДУЧРИОК”

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ЗАПОВЕД
№ ФК-09-69
гр. София, 31.05.2019 година
На основание чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, с цел
пълноценно и ефективно използване на бунгалата на Агенция за държавна финансова
инспекция (АДФИ) в курорт „Цигов чарк“- яз.Батак и в град Доспат – яз.Доспат,

НАРЕЖДАМ:
1. Считано от 01.07.2019г. да бъдат организирани седем смени за почиващи с
времетраене от 10 дни, съобразно график – Приложение към заповедта.
2. За ползване на базата определям следните цени за една нощувка:
а) за служители на АДФИ и членове на техните семейства, за служители на
Министерство на финансите и членове на техните семейства:
Възрастни – 10.00 лв.;
Деца до 3 год. включително – безплатно;
Деца над 3 год. (до 18 г. включително) – 5.00 лв.
б) за роднини по права линия и членове на техните семейства, братя и сестри на
служители на АДФИ и членове на техните семейства, пенсионирани служители на АДФИ и
членове на техните семейства, служители на второстепенни разпоредители към министъра на
финансите и членове на техните семейства:
Възрастни – 12.00 лв.;
Деца до 3 год. включително – безплатно;
Деца над 3 год. (до 18 г. включително) – 6.00 лв.
в) за външни лица:
Възрастни – 15.00 лв.;
Деца до 3 год. включително – безплатно;
Деца над 3 год. (до 18 г. включително) – 7.00 лв.
Цените са в лева с включен туристически данък и ДДС.
3. Лица по точка 2, букви „б“ и „в“ от заповедта да бъдат приемани в бунгалата само в
случаите, когато няма достатъчно желаещи от системата на АДФИ и Министерство на
финансите.
4. Заявките за нощувки да бъдат представяни в отдел ФСДУС на АДФИ не по- късно от
20 дни преди започване на смяната. След потвърждаване на заявките от отдел ФСДУС да се
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издава настанителна заповед от АДФИ срещу представен документ за платени нощувки.
Заявките да се приемат на електронни адреси:
i.vuchkova@adfi.minfin.bg
s.karabraikova@adfi.minfin.bg,
като трябва да съдържат следните задължителни реквизити:
- Трите имена на лицето/лицата;
- Категория на настаненото лице по т.2;
- Възраст на децата;
- Предпочитано настаняване – вид на бунгало;
- Период на настаняване;
- Телефон за контакт.
5. Настаняването в бунгалата да започва след 8 часа в деня на началната дата на смяната,
а освобождаването на стаите да приключва най-късно до 12 часа в деня, следващ последния ден
на смяната.
6. Изпълнението на заповедта да се организира от директора на дирекция
ФСДУЧРИОК.
7. Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
8. Под „семейство“ по смисъла на настоящата заповед да се разбира съпрузите, лицата,
които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите
пълнолетие техни деца.
Под „фактическо съжителство на съпружески начала“ по смисъла на настоящата заповед
да се разбира доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни
лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в
брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за
общо домакинство.

ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ: /п/
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