
ОБРАЗЕЦ 3 
Присъждане на екомаркировката на ЕС 

 Стр 1 от 1URI 2278

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

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

от:
(посочва се пълното наименование на организацията)

ЕИК/БУЛСТАТ:

адрес на регистрация:

представлявана от:
(име и длъжност)

 ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваната от мен (нас) организация, е предприятие, по смисъла на чл. 3 от Закона за малките

и средните предприятия и за финансова година има средносписъчен брой на персонала

 / 
      (с цифри)    (с думи)

годишен оборот  / 
        (с цифри)  (с думи)

стойност на активите  / 
         (с цифри) (с думи)

(Забележка: Данните се определят на годишна база и се отнасят до последния одобрен финансов отчет. При 
новообразувани малки и средни предприятия данните са на база текуща финансова година.)

2. Организацията има система за управление по околна среда:

сертифицирана по ISO 14001 и/или       регистрирана по EMAS
 (приложете копие от сертификата)                        (приложете копие от удостоверението за регистрация)

3. Продуктът има друга екологична маркировка тип I съгласно EN ISO 14024
 (приложете копие от документ за присъдената екологична маркировка)

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Дата: Подпис:

Версия 1 Дата на създаване 08.03.2022 г.


ОБРАЗЕЦ 3
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
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
(посочва се пълното наименование на организацията)
(име и длъжност)
         ДЕКЛАРИРАМ:
предприятие, по смисъла на чл. 3 от Закона за малките
финансова година има средносписъчен брой на персонала
      (с цифри)				(с думи)
		      (с цифри)		(с думи)
		      	(с цифри)	(с думи)
(Забележка: Данните се определят на годишна база и се отнасят до последния одобрен финансов отчет. При новообразувани малки и средни предприятия данните са на база текуща финансова година.)
2. Организацията има система за управление по околна среда:
	(приложете копие от сертификата)                       	(приложете копие от удостоверението за регистрация)
	(приложете копие от документ за присъдената екологична маркировка)
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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