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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на 

предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал

1. Име и/или търговско наименование на оператора

2. Пълен адрес на оператора

3. Телефон, факс, електронна поща

4. Име и/или търговско наименование на предприятието и/или съоръжението

5. Пълен адрес на предприятието и/или съоръжението

6. Лице, отговорно за експлоатацията на предприятието и/или съоръжението

(име и длъжност)

7. Телефон, факс, електронна поща

8. Искане по чл. 112, ал. 4 и/или 5 ЗООС за поверителност на част от информацията:

8.1. Производствена или търговска тайна: Да Не

Мотиви:

8.2. Държавна или служебна тайна: Да Не

Мотиви:

8.3. Лични данни: Да Не

Описание на данните

9. Правно основание и причини за подаване на заявлението:

9.1. планирано изграждане и/или експлоатация на ПСВРП съгласно чл. 109, ал. 1 ЗООС: Да Не

9.3. планирано изменение/разширение в ПСВРП съгласно чл. 116е, ал. 1 ЗООС: Да Не

9.3.1. описание на причините и обстоятелствата за извършената актуализация в документите съгласно чл.7;
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9.3.2. описание на съответните промени в актуализираните документи по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 (по раздели)

10. Информация за случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 от ЗООС:
10.1. номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС, че 
планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура 
по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III от ЗООС;

10.2. номер и дата на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е 
решено да не се извършва ОВОС, с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните 
разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на 
опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези 
вещества, или

10.3. номер и дата на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с мотиви за 
одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението 
съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към 
ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества.

Приложения и документи: 
1. Доклад за безопасност. 
2. Вътрешен авариен план на предприятието. 
3. Декларация от оператора 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: 

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: 
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Стр.  от 
ДО  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЗАЯВЛЕНИЕза одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
1. Име и/или търговско наименование на оператора
(име и длъжност)
8. Искане по чл. 112, ал. 4 и/или 5 ЗООС за поверителност на част от информацията:
8.1. Производствена или търговска тайна:
8.2. Държавна или служебна тайна:
8.3. Лични данни: 
9. Правно основание и причини за подаване на заявлението:
9.1. планирано изграждане и/или експлоатация на ПСВРП съгласно чл. 109, ал. 1 ЗООС: 
9.3. планирано изменение/разширение в ПСВРП съгласно чл. 116е, ал. 1 ЗООС:
10. Информация за случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 от ЗООС:
10.1. номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел ІІІ от ЗООС, че планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III от ЗООС;
10.2. номер и дата на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС, с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества, или
10.3. номер и дата на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 от ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества.
Приложения и документи:1. Доклад за безопасност.2. Вътрешен авариен план на предприятието.3. Декларация от оператора 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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