
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 ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ, СЪХРАНЯВАНИ В СЪОРЪЖЕНИЕ 

КАТЕГОРИЯ „А“ 
 

 

І. Представяне на оператора на съоръжение за минни отпадъци: 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на търговеца/ трите имена на физическото лице) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

(фирмена регистрация - № на фирмено дело, том, стр. партиден №, съд) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

(седалище/ адрес, държава, град, област, ул., №, бл., вх., ет., ап.) 

 

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

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

(националност/ гражданство) 

 

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

(име на управителя/ изпълнителния директор) 

 

ЕИК           

 

Адрес за кореспонденция: 

 

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

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

 

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

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 
 
Моля да откриете процедура за предоставяне на разрешително за 

управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория „А“.  

 

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

 (наименование на съоръжението) 

 

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

 (местонахождение на съоръжението) 

 

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

 (вид на минните отпадъци) 

 



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

 (капацитет на съоръжението, размер на площта на съоръжението в кв. км.) 

 

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

 (срок на разрешителното) 

 

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

 (основание за формиране на минни отпадъци – разрешение за търсене 

и/или проучване/концесия за добив, на основание Закона за подземни 

богатства) 

 

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

 (начин на получаване на издадения документ – лично или чрез 

лицензиран пощенски оператор) 

 

 
ІІ. Представяне на стопанската дейност на оператора и на 
съоръжението за минни отпадъци. 

 

1. Предмет на дейност, професионална компетентност и опит в 

управлението на минни отпадъци. Технически и технологични възможности за 

осъществяване на управлението на минни отпадъци; 

2. Извършвана дейност във връзка с формирането на минни отпадъци; 

3. Кратко описание на минните отпадъци и съоръжението;  

4. Охарактеризиране на минния отпадък; 

5. План за собствен мониторинг; 

6. Възможни рискове за околната среда в резултат на аварии и 

превантивни мерки за предотвратяването им; 

7. Възможност за засягане на населени места и обекти; 

8. Възможност за засягане на защитени зони; 

9. Възможност за съществено въздействие върху околната среда и/или 

риск за човешкото здраве в друга държава - членка на Европейския съюз; 

10. Описание на бизнес намеренията на оператора, включително  

дейностите по управление на минните отпадъци; 

11. Друга информация.  

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
ІІІ. Задължително приложени документи, на основание чл. 22д, 

ал. 1 от Закона за подземни богатства (ЗПБ): 
 

1. Документи, удостоверяващи самоличността на кандидата - за 

физически лица; 

2. Документ, удостоверяващ, че кандидатът има права за търсене и 

проучване или за проучване, или за добив на подземни богатства, или е 

упълномощен от лице, притежаващо такива права; 

3. Предложение за местоположение на съоръжението и други 

алтернативни варианти за местоположение, отразени на план с нанесени 

подземни и надземни комуникации, водни обекти, санитарно-охранителни 

зони, сгради и други; 

4. Инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, хидрохимични, 

сеизмични и морфоложки данни за района, в който ще бъде разположено 

съоръжението; 

5. План за управление на минните отпадъци, изготвен съобразно чл. 

22г от ЗПБ и изискванията на Наредба за управление на минните отпадъци 

(ДВ, бр. 5 от 19.I.2016 г.); 

6. Влязло в сила решение по ОВОС, издадено по реда на глава шеста 

от Закона за опазване на околната среда, или решение, с което е преценено 

да не се извършва ОВОС, които съдържат и мотиви, че управлението на 

минните отпадъци не противоречи на плановете и програмите за 

управлението на отпадъците по Закона за управление на отпадъците; 

7. Мерки за предотвратяване на големи аварии и авариен план; 

8. Предложение за финансово обезпечение по чл. 22з от ЗПБ; 

9. Доказателства, че кандидатът притежава необходимите за 

дейността квалификация, познания и технически възможности; 

10. Мотивирано предложение за срока на разрешителното съгласно 

чл. 22е, ал. 1 от ЗПБ; 

11. Декларация относно данните, които според оператора 

представляват търговска тайна и не трябва да са част от публичния регистър 

по чл. 22е, ал. 6 от ЗПБ; 

12. 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 № 285 от 17.10.2011 г. (ДВ, 

бр.83 от 25.10.2011 г.). 

 

 

 

 

 

 

……………….…. год.                                          Подпис: ....................... 


