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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

 Образец № 4 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за откриване на лична/търговска партида на физически и юридически лица 

  
Съгласно чл. 8, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Наредба за реда и начина на администриране на Националния 

регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

*Вид партида: Лична партида Търговска партида

*Партидата се открива на: Физическо лице/едноличен търговец Юридическо лице
*Посочете вида на партидата и на кого се открива

1. Данни за юридическо лице

Наименование на дружеството

Наименование на дружеството 
(на латиница)

ЕИК/БУЛСТАТ

2. Данни за физическо лице/едноличен търговец
Наименование на фирмата  
(за едноличен търговец)
Наименование на фирмата  
(за едноличен търговец)  
на латиница

ЕИК/БУЛСТАТ ЕГН/ЛНЧ

Месторабота 
(наименование на дружеството)

Длъжност

(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)

Адрес за контакт на физическо лице/едноличен търговец

(държава, град, ПК, улица, №)

3. Упълномощен представител

Име и фамилия

Име и фамилия 
(на латиница)

Месторабота 
(наименование на дружеството)

Длъжност

(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
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4. Упълномощен представител

Име и фамилия

Име и фамилия 
(на латиница)

Месторабота 
(наименование на дружеството)

Длъжност

(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)

Адрес на лицето за контакт

(държава, град, ПК, улица, №)

Допълнителен упълномощен представител

Име и фамилия

Име и фамилия 
(на латиница)

Месторабота 
(наименование на дружеството)

Длъжност

(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)

Адрес на лицето за контакт

(държава, град, ПК, улица, №)

Добави допълнителен упълномощен представител
Премахни допълнителен упълномощен представител

Приложения и документи: 
 
 • Декларация, попълнена от заявителя - Приложение № 2; 
 • Декларация за приемане на Общите условия за ползване на Регистъра на упълномощен/допълнителен 
упълномощен представител – Приложение № 3; 
 • Декларация за доброволно предоставяне на лични данни на заявител/ упълномощен/допълнителен 
упълномощен представител - Приложение № 4; 
 • Декларация за достоверност на данните, посочени в образеца, изготвена и подписана от заявителя

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
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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)

Приложение № 2 към Образец № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата

длъжност във фирма 

в качеството си на заявител декларирам, че приемам Общите условия за ползване на Регистъра, в съответствие с 
Приложения VI и VIII на Регламент (ЕС) № 389/2013 г. 
Декларирам, че лицата посочени в т. 4, 5 и 6 от Заявлението, както следва:

• упълномощен представител

• упълномощен представител

• допълнителен упълномощен представител

Добави Премахни

са упълномощени да работят с партидата в Регистъра от името на

Потвърждавам, че упълномощените представители имат право да инициират трансакции, а допълнителният 
упълномощен представител има право да одобрява трансакции. 

Дата: Подпис: 

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
 Образец № 4
 
ЗАЯВЛЕНИЕза откриване на лична/търговска партида на физически и юридически лица
 
Съгласно чл. 8, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
*Вид партида:
*Партидата се открива на:
*Посочете вида на партидата и на кого се открива
1. Данни за юридическо лице
2. Данни за физическо лице/едноличен търговец
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
(държава, град, ПК, улица, №)
3. Упълномощен представител
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
4. Упълномощен представител
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
(държава, град, ПК, улица, №)
Допълнителен упълномощен представител
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
(държава, град, ПК, улица, №)
Приложения и документи:         • Декларация, попълнена от заявителя - Приложение № 2;         • Декларация за приемане на Общите условия за ползване на Регистъра на упълномощен/допълнителен упълномощен представител – Приложение № 3;         • Декларация за доброволно предоставяне на лични данни на заявител/ упълномощен/допълнителен упълномощен представител - Приложение № 4;         • Декларация за достоверност на данните, посочени в образеца, изготвена и подписана от заявителя
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)
Приложение № 2 към Образец № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
в качеството си на заявител декларирам, че приемам Общите условия за ползване на Регистъра, в съответствие с Приложения VI и VIII на Регламент (ЕС) № 389/2013 г.
Декларирам, че лицата посочени в т. 4, 5 и 6 от Заявлението, както следва:
Потвърждавам, че упълномощените представители имат право да инициират трансакции, а допълнителният упълномощен представител има право да одобрява трансакции. 
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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