
Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 

 

 

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. 

    „999 – Ив. Асенов” ЕООД 

 

2. Пълен адрес на оператора. 

     Област Пловдив, Община Садово, с. Катуница, Стопански двор 4120 

 

3. Телефон, факс, електронна поща. 

    Тел: 0897 963 100, факс:03117/2127, е-mail: asenov999@abv.bg, i999i@abv.bg, 

 

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

    “999 – Ив. Асенов“ ЕООД 

 

5. Пълен адрес на предприятието и/или съоръжението. 

     Област Русе,  Община Бяла, гр. Бяла, ул.”Колю Фичето” 

 

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

7. Име - Ивайло Боянов Асенов 

8. Длъжност - Управител 

9. Телефон, факс, електронна поща:  

Тел: 0897 963 100, факс:03117/2127, е-mail: asenov999@abv.bg, i999i@abv.bg. 

 

10. Искане по чл. 112, ал. 4 и/или 5 от ЗООС 

за поверителност на част от информацията: 
Не 

10.1. Производствена или търговска тайна: Не 

Мотиви: -  

10.2. Държавна или служебна тайна: Не 

Мотиви: -  

10.3. Лични данни: Не 

Описание на данните:  

11. Правно основание и причини за 

подаване на заявлението: 
 

11.1. планирано изграждане и/или 

експлоатация на предприятие и/или 

съоръжение с висок рисков потенциал 

(ПСВРП) съгласно чл. 109, ал. 1 от ЗООС: 

Да 

11.2. планирано въвеждане в експлоатация 

на ПСВРП съгласно чл. 109, ал. 4 от ЗООС: 
Не 

11.3. планирано изменение/разширение в 

ПСВРП съгласно чл. 116е, ал. 1 от ЗООС: 
Не 

11.3.1. описание на причините и 

обстоятелствата за извършената 

актуализация в документите съгласно чл. 7; 

- 

 

11.3.2. описание на съответните промени в 

актуализираните документи по чл. 1, ал. 1, т. 4 
- 
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и 5 (по раздели): 

 

12. Номер/дата на актуалното уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС. 

Уведомлението за класификация на предприятие /съоръжение е 

подадено, съгласно изискванията на чл.103 ал.2 и 5 от ЗООС до Директора на 

РИОСВ – Русе и е заведено с Вх. №AO-3979/09.09.2019г.. От страна на РИОСВ 

– Русе, класификацията е представена пред ИАОС с писмо вх.№ПГА – 

5885/13.09.2019г.   

13. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС. 

Извършената класификация по чл.103, ал. 5 от ЗООС е потвърдена от 

Изпълнителния директор на ИАОС София с писмо Изх.№ ПГА-3204/11.12.2019г.. 

14. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в 

размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 

2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 

от 2016 г., бр. 3 и 63 от 2018 г. и бр. 11 от 2019 г.). 
 

Копие на платежно за платена такса по чл. 71, ал. 1 ЗООС от....................... 

 

15. Информация за случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 от ЗООС: 

15.1. 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; 

15.2. 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 

15.3. 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. 

Решение №РУ-32-ПР/2020, за преценяване необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на 

РИОСВ - Русе 

 

Приложени документи: 

1. Доклад за безопасност. 

2. Вътрешен авариен план на предприятието. 

3. Декларация от оператора за достоверност на данните. 

 

 Дата: ……………………                                                        Подпис: ………………….. 

                  /Ив. Асенов/ 


