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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за преразглеждане и актуализиране на разрешително за емисии на парникови газове

 №

от

с ЕИК:

Представят се информация и документи за:

Промени в работата на инсталацията:

(посочват се идентификационните номера на документите, издадени по реда на глава шеста, раздел трети и глава седма, 
раздел втори от ЗООС, ако такива се изискват за планираните промени)

Промяна в плана за мониторинг на емисиите на парникови газове – по смисъла на чл. 15, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2018/2066;

Промяна на оператора на инсталацията - при промяна на оператора на инсталацията се представят 
доказателства за промяната;

Прилагам следните документи: 
1. План за мониторинг на емисии на парникови газове, изготвен съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент 
(ЕС) № 2018/2066, като е попълнен електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, на 
адрес: http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno6); 
2. Доказателства за промяна на оператора на инсталацията; (в случай, че е налице такава промяна) 
3. Декларация за достоверност на даните

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: 

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)
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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 № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Стр.  от 
ДО  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЗАЯВЛЕНИЕза преразглеждане и актуализиране на разрешително за емисии на парникови газове
Представят се информация и документи за:
(посочват се идентификационните номера на документите, издадени по реда на глава шеста, раздел трети и глава седма, раздел втори от ЗООС, ако такива се изискват за планираните промени)
Прилагам следните документи:1. План за мониторинг на емисии на парникови газове, изготвен съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 2018/2066, като е попълнен електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, на адрес: http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno6);2. Доказателства за промяна на оператора на инсталацията; (в случай, че е налице такава промяна)3. Декларация за достоверност на даните
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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