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ДО 
МИНИСТЕРСТВО  
НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЗА ВПИСВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК В РЕГИСТЪРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

от оператор:

ЕИК:

с електронен адрес:

 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
  
 Моля да бъде вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове (ЗИП), индустриален 
парк (ИП) с:

1.
(регистров код – попълва се служебно)

2.
(наименование на индустриалния парк)

3.
(вид и тип на индустриалния парк, както и вид на специализираните производствени дейности – когато паркът е тип Б, и вид 

на високотехнологичните дейности, за които паркът е предназначен – когато паркът е тип С)

4.
(данни за допустимите дейности на територията на парка)

5.
(данни за местонахождението - административен адрес и данни за площта на парка)

6.
(идентификатори на поземлените имоти на територията на парка по кадастралната  карта и кадастралните регистри)

7.
(данни за изградената на територията на индустриалния парк техническа инфраструктура, включително относно 

въвеждането й в експлоатация)

8.
(собственик)

9.
(оператор)

10.
(дейности по експлоатация на парка, които се извършват от оператора)

11.
(права за разпореждане и управление, предоставени от собственика на оператора)

12.
(данни за инвеститорите – наименование на инвеститора и видът на извършваната от    

  него производствена дейност
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13.
(партньори – когато има такива, и данни за вида на предоставяните от тях услуги на територията на парка)

 С настоящото заявявам, че на територията на индустриалния парк не се включват поземлени имоти, които са 
предмет на съдебни спорове за вещни права и не попадат в защитена територия. 
 Декларирам истинността на заявените обстоятелства и приложените към заявлението документи.

Приложения:

(Описват се всички приложени към заявлението документи по чл. 21, ал. 3: Концепция за ИП; Правилник за цялостната 
организация в ИП, както и други с оглед установяване съответствието със Закона за индустриалните паркове: Бизнес план 
на оператора; Проект на задание за проектиране на подробен устройствен план на ИП или Подробен устройствен план на 
ИП; Проект на договор за експлоатация, освен когато собственикът е и оператор; Актове за собственост на поземлените 

имоти, включени в територията на ИП или идентификатори на поземлените имоти на територията на парка по 
кадастралната карта и кадастралните регистри; Решение за създаване на индустриалния парк със съдържание по чл. 24, ал. 

3 от ЗИП, на основание чл. 24, ал. 4 от ЗИП)

Дата: Подпис

Име и фамилия на лицето, представляващо оператора:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 15.11.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
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ДО
МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ВПИСВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК В РЕГИСТЪРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ
         УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
 
         Моля да бъде вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове (ЗИП), индустриален парк (ИП) с:
(регистров код – попълва се служебно)
(наименование на индустриалния парк)
(вид и тип на индустриалния парк, както и вид на специализираните производствени дейности – когато паркът е тип Б, и вид на високотехнологичните дейности, за които паркът е предназначен – когато паркът е тип С)
(данни за допустимите дейности на територията на парка)
(данни за местонахождението - административен адрес и данни за площта на парка)
(идентификатори на поземлените имоти на територията на парка по кадастралната  карта и кадастралните регистри)
(данни за изградената на територията на индустриалния парк техническа инфраструктура, включително относно въвеждането й в експлоатация)
(собственик)
(оператор)
(дейности по експлоатация на парка, които се извършват от оператора)
(права за разпореждане и управление, предоставени от собственика на оператора)
(данни за инвеститорите – наименование на инвеститора и видът на извършваната от   
  него производствена дейност
(партньори – когато има такива, и данни за вида на предоставяните от тях услуги на територията на парка)
	С настоящото заявявам, че на територията на индустриалния парк не се включват поземлени имоти, които са предмет на съдебни спорове за вещни права и не попадат в защитена територия.
	Декларирам истинността на заявените обстоятелства и приложените към заявлението документи.
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