
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 УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА (ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС) ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА   
 

 
І. Представяне на търговеца 

 

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

(наименование на търговеца) 

 

 

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

(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, п.к., област, ул., №, бл., вх., ет., ап.) 

 

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

 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 
 
Моля да бъда допуснат до участие в търг с тайно/явно наддаване 

(конкурс) за определяне на концесионер за добив на:  

 

 

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

(вид и групата подземно богатство) 

 

 

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

(наименование и местонахождение на находището) 

 

 

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

(срок на концесията ) 
 

 

 

 



ІІ. Представяне на стопанската дейност на търговеца 
 

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

подземни богатства. 

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

концесия, както и информация за вече получени концесии от търговеца. 

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

инвестиционни намерения. 

4. Технически и технологични възможности за осъществяване на дейността, 

свързана с концесията. 

5. Друга информация.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 



ІII. Приложени документи: 
  1. Платена такса 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 17.10.2011 г. (ДВ, 

бр.83 от 25.10.2011 г.). 

 
2.……………………………………………………………………………… 

3.……………………………………………………………………………… 

4.……………………………………………………………………………… 

 

Забележка: 

1. Останалите приложени документи са в съответствие с конкретните 

изисквания на тръжната (конкурсната) документация;  

2. Заявлението и приложените документи трябва да бъдат на български език, 

надлежно заверени от органите, които са ги издали, нотариално заверени или 

заверени от представляващия търговеца. 

 

 

 

 

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


