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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
ПО ОКОЛНА СРЕДА

 Образец № 9 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за промяна в информацията, подлежаща на заявяване от притежател на партида на оператор на 

инсталация в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове 
  

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за 
търговия с квоти за емисии на парникови газове

Идентификация на партида

Номер на партидата

Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на оператора 
1. Данни на оператора:

Име на оператора

Име на оператора  
(на латиница)

Име на инсталацията

Име на инсталацията 
(на латиница)
Регистрация

ЕИК

Попълва се, в случай че промяната се отнася за лицето за контакт и/или за данни на лицето за контакт 
2. Данни на лицето за контакт по партидата на оператор 

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, №)

Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на упълномощен представител 
3. Упълномощен представител

Име и фамилия

Име и фамилия 
(на латиница)

Месторабота 
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(наименование на дружеството)

Длъжност

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

Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на упълномощен представител 
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)

Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на упълномощен представител 
5. 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)

Приложения и документи: 
 
(представят се само в случай на промяна на документ за самоличност на упълномощени представители и/или 
допълнителен упълномощен представител) 
 
 • Декларация за доброволно предоставяне на лични данни на упълномощен/ допълнителен упълномощен 
представител - Приложение № 1;

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)

 
Приложение № 1 
към Образец № 9 

  
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата

ЕГН/ЛНЧ в качеството си на

декларирам, че ми е известно, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита на 
личните данни. Тези данни предоставям доброволно и давам съгласието си Изпълнителна агенция по околна среда 
да ги обработва, съхранява и предоставя на Регистъра на ЕС, Дневника на ЕС за трансакциите и Международния 
дневник за трансакциите към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, при спазване разпоредбите 
на Регламент (ЕС) № 389/2013 г., Закона за ограничаване изменението на климата и Закона за защита на личните 
данни.

Дата: Подпис: 
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Стр.  от 
ДО  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА
 Образец № 9
 
ЗАЯВЛЕНИЕза промяна в информацията, подлежаща на заявяване от притежател на партида на оператор на инсталация в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
 
Съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Идентификация на партида
Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на оператора
1. Данни на оператора:
Регистрация
Попълва се, в случай че промяната се отнася за лицето за контакт и/или за данни на лицето за контакт2. Данни на лицето за контакт по партидата на оператор         
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
(държава, град, ПК, улица, №)
Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на упълномощен представител3. Упълномощен представител
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на упълномощен представител4. Упълномощен представител
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
Попълва се, в случай че промяната се отнася за данни на упълномощен представител5. Допълнителен упълномощен представител
(наименование на дружеството)
(тел. №, мобилен телефон, № на факс, адрес на електронна поща)
Приложения и документи:(представят се само в случай на промяна на документ за самоличност на упълномощени представители и/или допълнителен упълномощен представител)         • Декларация за доброволно предоставяне на лични данни на упълномощен/ допълнителен упълномощен представител - Приложение № 1;
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 № 1към Образец № 9
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
декларирам, че ми е известно, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни предоставям доброволно и давам съгласието си Изпълнителна агенция по околна среда да ги обработва, съхранява и предоставя на Регистъра на ЕС, Дневника на ЕС за трансакциите и Международния дневник за трансакциите към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) № 389/2013 г., Закона за ограничаване изменението на климата и Закона за защита на личните данни.
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