
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 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА 

ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 36, АЛ. 2 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 удължен срокът на 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) 

 

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



(срок на удължаването  – общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг 

от 50 години) 

 

 

 

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

 

(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.) 

 
 

 

ІІ. Мотиви за удължаването. Инвестиционни намерения. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
ІII. Приложени документи: 

1. План за разработка на находището за срока на удължението, 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; 

2. Финансово – икономическа обосновка за срока на удължението – 3 

екземпляра; 

 

 

Забележка:  

Заявлението и приложените към него документи трябва да бъдат на български 

език. Същите се предоставят и на електронен носител. 

 

 

 

 

 

 

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


