
Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове 
Приложение № 13 към Заповед № 376/21.12.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

Стр. 1 от 1URI 2458

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

 Образец № 13 
  

ИСКАНЕ 
за прехвърляне на квоти/единици по Киото 

  
Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове

от партида към партида

Наименование на партидата от/към която се прехвърлят 
квоти/единици по Киото
Номер на партидата от/към която се прехвърлят квоти/
единици
Номер на партидата от/към която се прехвърлят квоти/
единици

Вид на квотите/единиците, които се прехвърлят*

Обозначение на партидата** от/към която се прехвърлят 
квоти/единици 

Наименование на приемащия регистър 

*Видове квоти/единици по Киото: 
1. EUA    Обичайни квоти 
2. EUAA  Квоти за авиационни емисии 
3. AAU    Предписани емисионни единици 
4. RMU   Единици погълнати емисии 
5. ERU    Единици редуцирани емисии 
6. CER    Сертифицирани единици редуцирани емисии 
7. lCER   Дългосрочни сертифицирани единици редуцирани емисии 
8. tCER   Временни сертифицирани единици редуцирани емисии 
 
**Обозначение на партида 
1. Партида на оператор на инсталация 
2. Партида на авиационен оператор 
3. Търговска партида 
4. Партида за квоти на лице 
5. Партида на страна

Заявители: 

Дата: Титуляр на партидата /Подпис/: 

Дата: Упълномощен представител /Подпис/: 

Дата: Допълнителен упълномощен представител /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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Стр.  от 
ДО  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА
 Образец № 13
 
ИСКАНЕза прехвърляне на квоти/единици по Киото
 
Съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
от партида
към партида
Наименование на партидата от/към която се прехвърлят квоти/единици по Киото
Номер на партидата от/към която се прехвърлят квоти/единици
Номер на партидата от/към която се прехвърлят квоти/единици
Вид на квотите/единиците, които се прехвърлят*
Обозначение на партидата** от/към която се прехвърлят квоти/единици 
Наименование на приемащия регистър 
*Видове квоти/единици по Киото:1. EUA    Обичайни квоти2. EUAA  Квоти за авиационни емисии3. AAU    Предписани емисионни единици4. RMU   Единици погълнати емисии5. ERU    Единици редуцирани емисии6. CER    Сертифицирани единици редуцирани емисии7. lCER   Дългосрочни сертифицирани единици редуцирани емисии8. tCER   Временни сертифицирани единици редуцирани емисии**Обозначение на партида1. Партида на оператор на инсталация2. Партида на авиационен оператор3. Търговска партида4. Партида за квоти на лице5. Партида на страна
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:
Заявители: 
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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