
по административна услуга №1512

Стр. 1 от 2URI 1512

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният
(име, презиме и фамилия)

ЕГН , на длъжност
          (длъжност)

на
      (фирма, правна форма)

адрес за кореспонденция:
(пощенски код, населено място, община, област)

седалище и адрес на управление:
(пощенски код, населено място, община, област, квартал, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)

(телефони, факс, електронна поща и Интернет-адрес)

лице за контакти по ЗЗНН и телефони за връзка:

На основание на чл. 38, ал. 2, т. 12 от ЗЗНН:

ДЕКЛАРИРАМ:

1.
(наименование на съхранителя)

на основание: има право да ползва склад с:
   (документ за собственост или документ за право на ползване)

местонахождение:
(град/село, община, област)

адрес: 
(квартал, улица, номер)

(телефон, факс и  електронна поща)

номер на склада в базата:  ( )
             (цифром)              (словом)

материално отговорно лице:
(име, презиме и фамилия)

2. Складът е със следните технически параметри:

2.1. проектна вместимост:  ( ) куб. метра;
             (цифром)              (словом)

2.2. действителна вместимост:  ( ) куб. метра;
                    (цифром)             (словом)

2.3. неоперативна вместимост (от действителната)  ( ) куб. метра.
                       (цифром)          (словом)

3. В склада ще се съхранява
(вид продукт)
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4. Резервната съдова вместимост на искания за регистрация резервоар с №

по технологична схема в базата, ще бъде 
     (резервоар с №  по технологична схема в базата)

5. Декларирам, че за прехвърлянето на продукта от искания за регистрация резервоар в резервната съдова 
вместимост, декларирана в т. 4 има технологична обвръзка. 
 
6. Лицата, които ще работят в склада, имат необходимата професионална квалификация и опит.

 Задължавам се, в случай на настъпване на обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗНН и/или в случай 
на промяна на други данни, включени в декларацията, извън тези по горецитираната разпоредба, да уведомя писмено 
в 14-дневен срок Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. 
 
 Декларирам, че съгласно изискванията на чл. 38, ал. 6 от ЗЗНН в склада, който ще бъде регистриран по този 
закон няма да бъде съхраняван продукт, различен от този по регистрация. 
 
 Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на 
Република България.

Дата:  Град/Село Подпис:
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ДЕКЛАРАЦИЯ
(име, презиме и фамилия)
										(длъжност)
						(фирма, правна форма)
(пощенски код, населено място, община, област)
(пощенски код, населено място, община, област, квартал, улица, №, блок, вход, етаж, апартамент)
(телефони, факс, електронна поща и Интернет-адрес)
На основание на чл. 38, ал. 2, т. 12 от ЗЗНН:
ДЕКЛАРИРАМ:
(наименование на съхранителя)
има право да ползва склад с:
			(документ за собственост или документ за право на ползване)
(град/село, община, област)
(квартал, улица, номер)
(телефон, факс и  електронна поща)
)
                                     (цифром)                                                      (словом)
(име, презиме и фамилия)
2. Складът е със следните технически параметри:
) куб. метра;
                                     (цифром)                                                      (словом)
) куб. метра;
			         	       (цифром) 				        (словом)
) куб. метра.
			         	       			(цифром) 	        (словом)
(вид продукт)
					(резервоар с №  по технологична схема в базата)
5. Декларирам, че за прехвърлянето на продукта от искания за регистрация резервоар в резервната съдова вместимост, декларирана в т. 4 има технологична обвръзка.

6. Лицата, които ще работят в склада, имат необходимата професионална квалификация и опит.
	Задължавам се, в случай на настъпване на обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗНН и/или в случай на промяна на други данни, включени в декларацията, извън тези по горецитираната разпоредба, да уведомя писмено в 14-дневен срок Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

	Декларирам, че съгласно изискванията на чл. 38, ал. 6 от ЗЗНН в склада, който ще бъде регистриран по този закон няма да бъде съхраняван продукт, различен от този по регистрация.

	Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.
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