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ДЕКЛАРАЦИЯ 
на проверяващия по околна среда за дейностите по проверка и заверяване 

съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009

От
(име на проверяващия по околна среда)

с регистрационен номер на проверяващ по околна среда по EMAS:

акредитиран/лицензиран с обхват на акредитацията/лиценза:
         (код по NACE)

декларира, че е проверил дали обектът(ите) или цялата организация, посочени в

на организацията:

(наименование)

с регистрационен номер (ако има такъв):

отговаря(т) на всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2009 г. относно доброволно участие на организации в Схема на Общността за управление по околна среда 
и одит (EMAS).

С подписването на настоящата декларация, аз декларирам, че: 
- проверката и заверяването са извършени при пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009; 
- резултатите от проверката и заверяването потвърждават, че няма доказателства за неспазване на приложимите 
правни изисквания, свързани с околната среда;

- данните и информацията от на организация

надеждно, достоверно и правилно дейностите на  в рамките на обхвата, посочен в екологичната 

декларация. 
 
Настоящият документ не е еквивалентен на регистрация по EMAS. Регистрация по EMAS може да бъде извършена 
единствено от компетентен орган по силата на Регламент (ЕО) № 1221/2009. Настоящият документ не може да бъде 
използван като самостоятелен документ за информиране на обществеността.
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