
Приложение № 10 към чл. 1, ал. 2, т. 10 (Ново  - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) 
към Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях 

 Стр 1 от 1URI 2522

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за достоверност на данните

Долуподписаният/ата:
(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на лице, управляващо/представляващо дружеството/: 

(наименование на дружеството)

седалище и адрес на управление: 

тел.: ,факс

 ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
  
 Всички представени от мен документи на хартиен и електронен носител са истински и съдържат достоверна 
информация, отговаряща на действителното състояние, в т.ч. и на планираните изменения/разширения на 
площадката на предприятието/съоръжението. 
  
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен 
неверни данни и документи.

Дата: Декларатор:

Версия 1 Дата на създаване 12.09.2022 г.


Приложение № 10 към чл. 1, ал. 2, т. 10 (Ново  - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) 
към Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях 
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за достоверност на данните
(име, презиме, фамилия)
(наименование на дружеството)
         ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
         Всички представени от мен документи на хартиен и електронен носител са истински и съдържат достоверна информация, отговаряща на действителното състояние, в т.ч. и на планираните изменения/разширения на площадката на предприятието/съоръжението.
 
         Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.
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