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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ  

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

1. ДАННИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Наименование

Държава Община 

Град Пощенски код

Адрес

Лице за контакт

Телефон ФАКС Електронна поща

Интернет страница на организацията

Публичен достъп до екологичната декларация или до актуализираната екологична декларация

а) в печатна форма

б) в електронна форма

Регистрационен номер 

Дата на регистрация  Дата на спиране на регистрацията

 Дата на заличаване на регистрацията  Дата на следващата екологична декларация 

Дата на следващата актуализирана екологична декларация 

Искане за дерогация съгласно член 7 ДА НЕ

Код на дейността по NACE 

Брой на служителите

Оборот или годишен счетоводен баланс

2. ДАННИ НА ОБЕКТА (ОБЕКТИТЕ)

Наименование

Държава

Община 

Град 

Пощенски код

Адрес

Лице за контакт

Телефон ФАКС

Електронна поща
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Интернет страница на организацията

Публичен достъп до екологичната декларация или до актуализираната екологична декларация

а) в печатна форма

б) в електронна форма

Регистрационен номер 

Дата на регистрация  Дата на спиране на регистрацията

Дата на заличаване на регистрацията  Дата на следващата екологична декларация 

Дата на следващата актуализирана екологична декларация 

Искане за дерогация съгласно член 7 ДА НЕ

Код на дейността по NACE 

Брой на служителите

Оборот или годишен счетоводен баланс

Добави обект Премахни обект

3. ДАННИ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Име на проверяващия по околна среда 

Адрес Пощенски код

Град Община 

Държава

Телефон ФАКС Електронна поща

Регистрационен номер на акредитацията или лиценза 

Обхват на акредитация или лиценз (кодове по NACE)

Орган по акредитация или лицензиращ орган

Дата: Подпис на представителя на организацията: 

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 17.01.2022 г.
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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