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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешително за емисии на парникови газове съгласно образец - Приложение № 1 
към чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за 

емисии на парникови от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на 
инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии

I. Нетехническо резюме на заявлението за издаване на РЕПГ 
 
1. Общи данни: 
  
1.1. Кратко описание на дейността, извършвана от оператора, кратко описание на инсталацията и различните режими 
на нейната експлоатация, включително използваната технология. 

1.2. Горива, суровини и спомагателни материали, чието използване може да доведе до емисии на парникови газове.

1.3. Източниците на емисии на парникови газове от инсталацията.

1.4. Планираните мерки за мониторинг и докладване.

2. Данни за оператора: 
 
2.1. Трите имена на физическото лице – за едноличен търговец (ЕТ), или на представителя на юридическото лице 
(ЮЛ).

2.2. Наименование на ЕТ

2.3. Наименование на ЮЛ

2.4.Адрес за кореспонденция с оператора

(ул., №, гр., ПК)

(тел. номер, факс, електронна поща )

2.5. ЕИК/БУЛСТАТ (за ЕТ и за ЮЛ)

2.6. Лице за контакти по процедурата за издаване на разрешителното.

Трите имена

Адрес за кореспонденция
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Мобилен телефон:  Служебен телефон:

Факс:  Електронна поща:

ІІ. Данни за инсталацията 
1. Данни за площадката: 

1.1. Наименование на площадката

1.1. Наименование на площадката

1.2. Местонахождение на площадката

1.2.1. адрес

1.2.2. компетентна РИОСВ

2. Данни за инсталацията и дейността, които включват следната информация:

2.1. Дейност по приложение № 1 към ЗОИК

2.2. Общ капацитет, съобразен с обясненията, дадени в приложение № 1 към ЗОИК

2.3. Водещ до емисии на парникови газове поток горива/материали

2.4. Категория на всеки поток, водещ до емисии на парникови газове

2.5. Източниците на емисии на парникови газове

2.7. ** Идентификационен № на КР, издадено по реда на глава седма, или № на решение, издадено по реда на глава 
шеста от ЗООС

** номерът на КР се посочва, когато на оператора са издадени повече от едно КР

Приложения и документи: 
1. План за мониторинг на емисии на парникови газове, изготвен съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 
№ 2018/2066, като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, на адрес: 
http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno6) 
2. Мерки за докладване в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2 ЗОИК 
3. Декларация за достоверност на данните 

Желая да получа искания документ по следния начин моля, отбележете Вашето желание:

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му като вътрешна пощенска 
пратка. Документът  да бъде изпратен:

като вътрешна препоръчана пощенска пратка

като вътрешна куриерска пратка

като международна препоръчана пощенска пратка

Лично от звеното за административно обслужване;

Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССВЕВ)

Дата: Подпис: 
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Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 20.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

Декларация за достоверност на данните 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата

длъжност във фирма 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в това заявление и приложените 
към него документи. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
данни.

Дата: Подпис: 


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Стр.  от 
ДО  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЗАЯВЛЕНИЕза издаване на разрешително за емисии на парникови газове съгласно образец - Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии
I. Нетехническо резюме на заявлението за издаване на РЕПГ1. Общи данни:
 
1.1. Кратко описание на дейността, извършвана от оператора, кратко описание на инсталацията и различните режими на нейната експлоатация, включително използваната технология. 
2. Данни за оператора:

2.1. Трите имена на физическото лице – за едноличен търговец (ЕТ), или на представителя на юридическото лице (ЮЛ).
(ул., №, гр., ПК)
(тел. номер, факс, електронна поща )
2.6. Лице за контакти по процедурата за издаване на разрешителното.
ІІ. Данни за инсталацията
1. Данни за площадката: 
1.2. Местонахождение на площадката
2. Данни за инсталацията и дейността, които включват следната информация:
** номерът на КР се посочва, когато на оператора са издадени повече от едно КР
Приложения и документи:1. План за мониторинг на емисии на парникови газове, изготвен съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 2018/2066, като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, на адрес: http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno6)
2. Мерки за докладване в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2 ЗОИК
3. Декларация за достоверност на данните 
Желая да получа искания документ по следния начин моля, отбележете Вашето желание:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му като вътрешна пощенска пратка. Документът  да бъде изпратен:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка
(генерира се автоматично при избор на дата)
Декларация за достоверност на данните
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в това заявление и приложените към него документи.

Известна ми е наказателната отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
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