
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 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА 

ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 25, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ЗПБ) 

 

 

І. Представяне на концесионера - праводател 

 

................................................................................................................................ 
(наименование на търговеца) 

 

................................................................................................................................ 
 (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 бъдат прехвърлени изцяло/частично правата и задълженията по 

предоставена концесия за добив на подземни богатства от:  

 

 

 

................................................................................................................................ 
(наименование и местоположение на находището) 

 

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

 

 

 

................................................................................................................................ 
(датата на сключване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства) 

 



 

ІІ. Представяне на търговеца – приобретател 

 

................................................................................................................................ 
(наименование на търговеца) 

 

................................................................................................................................ 
(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:……........….........…....................... 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(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, приета с ПМС 

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

 

 

 

  ІІI. Представяне на стопанската дейност на търговеца – приобретател 

 

1. Професионална компетентност и опит в търсенето и проучването или добива на 

подземни богатства. 

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

концесия, както и информация за вече получени разрешения за търсене и проучване 

или за проучване и/или концесии за добив от приобретателя. 

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

инвестиционни намерения. 

4. Финансови, технически и професионални възможности за осъществяване на 

дейностите по концесията. 

5. Друга информация.  

 

 

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

 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

ІV. Приложени документи от кандидата – приобретател на правата и 

задълженията по концесията: 

1. Декларации по чл. 23, ал. 2, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗПБ; 

2. Документи, доказващи финансови, технически и професионални възможности на 

кандидата, в съответствие с описаните в чл. 23а, ал. 3, 4 и 5 от ЗПБ; 

3. Доказателства, че праводателя и преобретателя са постигнали съгласие за 

иницииране на процедурата (напр. предварителен договор между посочените лица за 

прехвърляне на правата и задълженията по концесията; извлечения от протоколи за 

проведени заседания на управителните органи на двете лица за взето решение за 

прехвърляне на правата и задълженията по концесията, респ. за встъпване в правата и 

задълженията по концесията); 

. 

 

Забележка: 

Заявлението и приложените документи трябва да бъдат на български език.  

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: ............................... 

 

 

 

        Подпис: ............................... 

       


