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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А  

ОБРАЗЕЦ 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА 

ЕНЕРГЕТИКАТА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ПРАВО 

ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1 И АЛ. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ 

БОГАТСТВА (ЗПБ) 

 

 

І. Представяне на кандидата 

 

................................................................................................................................ 

 (наименование на юридическото лице или обединението/ трите имена на физическото 

лице) 

 

................................................................................................................................ 

 (фирмена регистрация - No на фирмено дело, том, стр. партиден No, съд – само за 

чуждестранни юридически лица) 

 

................................................................................................................................ 

 (седалище/ адрес - държава, област, населено място, ул., №, бл., вх., ет., ап. – само за 

чуждестранни юридически лица) 

  

................................................................................................................................ 

 (националност/ гражданство) 

 

Представлявано от: …………......……………………………………………….……………………………………………….. 

(име на управителя/ изпълнителния директор / прокуриста/ друг представляващ) 

 

ЕИК           

 

Адрес за кореспонденция: 

 

................................................................................................................................ 

 (държава, област, населено място, ул., №, бл., вх., ет., ап.) 

 

Телефон:………......………...…Факс:…….....……...........…e-mail:……........….........….............. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-H/Г-ЖО МИНИСТЪР, 

 

Моля да бъде предоставена по право на концесия за добив на:  

 

................................................................................................................................ 

 (вид и групата подземно богатство по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ) 

 

................................................................................................................................ 

 (наименование и местонахождение на находището) 
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................................................................................................................................ 

 (срок на концесията) 

 

................................................................................................................................ 

 (номер и дата на Удостоверение за търговско откритие) 

 

 

 

................................................................................................................................ 

 

(информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса, в размер определен, 

съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС 

№ 284 от 2011 г. (обн., ДВ, бр.83 от 2011 г.) 

 

 

ІІ. Индивидуализиране и описание на обекта 

 

 

1. Наименование, местонахождение, координати на граничните точки в координатна 

система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, кратко описание на: 

1.1. заявената концесионна площ; 

1.2. находището; 

1.3. мотиви за заявената концесионна площ (в случай, че е заявена допълнителна площ 

по чл. 37, ал.1, т. 2 от ЗПБ, се описват дейностите по концесията, извън добива, които ще 

се осъществяват на тази площ). 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

 

ІІІ. Представяне на стопанската дейност на кандидата 

 

 

1. Предмет на дейност, професионална компетентност и опит в търсенето и 

проучването или добива на подземни богатства; 

2. Извършвана дейност във връзка или касаеща по някакъв начин заявената 

концесия за добив, както и информация за вече получени концесии от кандидата; 

3. Кратко описание на бизнес намеренията на кандидата, в това число и 

инвестиционни намерения; 

4. Финансови, технически и професионални възможности за извършване на 

дейностите, предвидени в плана за разработка на находището; 

5. Друга информация. 

 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................ 

 
ІV. Приложени документи: 

1. Декларации по чл. 23, ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6 и документи по чл. 23а, ал. 3, 4 и 5 от 

ЗПБ, удостоверяващи изпълнението на минималните изисквания за финансови, 

технически и професионални възможности, необходими за извършване на дейностите, 

предвидени в плана за разработка на находището; 

2. План за разработка на находището с кратко описание на целите, сроковете за 

започването му, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените 

дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, включително 

информацията по чл. 51, ал. 2 от Закона за водите, безопасността на населението и 

човешкото здраве и културните ценности –  3 екземпляра; 

 3. Концесионни обосновки - правна и финансово-икономическа обосновка, 

съответстващи на изискванията, определени в приложение № 2 към чл. 54, ал. 2, т. 3 от 

ЗПБ – 3 екземпляра; 

4. Съвместна схема на заявената концесионна площ и площта на находището с 

обозначена номерация на граничните точки от контура на всяка от двете площи – на 

хартиен носител (формат А4) и на електронен носител в Word или Excel; 

5. Координатен регистър на граничните точки на заявената концесионна площ в 

координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални - на хартиен носител 

и на  електронен носител в Word или Exсel;; 

6. Топографска карта в подходящ мащаб (1:5000 или 1:10 000) с нанесени 

концесионната площ и площта на находището с обозначение на най-близко 

разположеното населено място – 2 екземпляра; 

7. Копие от влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за 

добив на подземни богатства (при условие, че е налице към датата на подаване на 

заявлението). 

javascript:%20NavigateDocument('ЗВод_1999#чл51_ал2');
javascript:%20NavigateDocument('ЗВод_1999');
javascript:%20Navigate('прил2');
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8. Заверена от заявителя справка за изпълнението на работната програма и размера 

на извършените разходи за търсене и проучване или за проучване по договора за търсене 

и проучване или за проучване 

 

Забележка:  

Заявлението и приложените към него документи трябва да бъдат на български език. 

Същите се предоставят и на електронен носител. 

В случай, че за удостоверяване изпълнението на минималните изисквания за 

финансови, технически и професионални възможности, необходими за извършване на 

дейностите, предвидени в плана за разработка на находището, кандидатът ще използва 

ресурсите на трето лице по смисъла на чл. 23а, ал. 2 от ЗПБ, към заявлението се прилагат 

и декларациите по чл. 23,  ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗПБ за третото лице, както и един или 

няколко от документите по чл. 23а, ал. 3, 4 и 5 от ЗПБ в зависимост от възможностите, за 

чието доказване ще се ползват ресурсите на третото лице. 

 

 

 

Дата: .......................год.                                          Подпис: ....................... 

  


