
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 ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА 

ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 37, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ЗПБ)  
 

 
І. Представяне на концесионера  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(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 бъде  променена концесионната площ по предоставена концесия за добив 

на: 

 

 

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

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

 

 

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

(наименование и местонахождение на находището) 

 

 

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

(датата на сключване на договора и срок на концесията ) 

 



 

 

 

IІ. Описание и индивидуализиране на променената концесионна площ  

 

1. Наименование, местонахождение, координати на граничните точки в 

координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, кратко 

описание на: 

1.1. Находището; 

1.2. Променената концесионна площ. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

ІIІ. Мотиви за промяната. Инвестиционни намерения. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ІV. Приложени документи: 

1. Съвместна схема на предоставената концесионна площ, на заявената за промяна 

концесионна площ и площта на находището с обозначена отделна номерация на 

граничните точки от контура на всяка от площите, изготвена на хартиен носител 

(формат А4) и на електронен носител; 

2. Координатен регистър на граничните точки на заявената за промяна концесионна 

площ в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, на хартиен 

носител и на електронен носител в Word или Exсel;  

3. Топографска карта в мащаб 1:5000 или 1:10000 с нанесени площта на находището и 

заявената за промяна концесионна площ, с обозначение на най-близко разположеното 

населено място – 2 екземпляра; 

 

 

Забележка: Заявлението и приложените документи трябва да бъдат на български език. 

 

 

 

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


