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Присъждане на екомаркировката на ЕС 

 Стр 1 от 1URI 2278

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от
(посочва се пълното наименование на организацията)

ЕИК/БУЛСТАТ:

адрес на регистрация:

представлявана от:
(име и длъжност)

 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
 Моля, на основание чл. 138 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) да бъде открита процедура за 
присъждане на екомаркировката на ЕС, съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС за продукт:

(посочва се пълното наименование на продукта)

Критериите за горепосочения продукт са определени в Решение на Комисията /

от

Кандидатствам в качеството си на:
 (производител, вносител, търговец, доставчик на услуги)

Прилагам следните документи: 
1. Информация по Образец 2. 
2. Документи за удостоверяване на съответствие с критериите, определени в посоченото по-горе Решение на 
Европейската комисия. 
3. Декларация във връзка с намаление на таксите, съгласно чл. 7, ал. 2 и ал. 5 от Тарифа за таксите, които се 
събират в системата на МОСВ – Образец 3. 
4. Копие от документ за платена такса, съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
лично от звеното за административно обслужване

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

чрез Системата за сигурно електронно връчване

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 08.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


ОБРАЗЕЦ 1
Присъждане на екомаркировката на ЕС 
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОМИНИСТЪРА НАОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
(посочва се пълното наименование на организацията)
(име и длъжност)
         УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,         Моля, на основание чл. 138 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) да бъде открита процедура за присъждане на екомаркировката на ЕС, съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС за продукт:
(посочва се пълното наименование на продукта)
	(производител, вносител, търговец, доставчик на услуги)
Прилагам следните документи:1. Информация по Образец 2.2. Документи за удостоверяване на съответствие с критериите, определени в посоченото по-горе Решение на Европейската комисия.3. Декларация във връзка с намаление на таксите, съгласно чл. 7, ал. 2 и ал. 5 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – Образец 3.4. Копие от документ за платена такса, съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ.
Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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