
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 
от Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по EMAS

 Стр 1 от 1URI 2317

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От
(посочва се пълното наименованието на организацията)

ЕИК/БУЛСТАТ:

адрес на регистрация:

представлявана от:
(трите имена и длъжност)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР, 
  
Моля, на основание на чл. 134, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда да бъде открита процедура за 
регистрация на:

(наименованието на организацията или обекта /обектите)

по EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 
относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит 
(EMAS).

Прилагам следните документи: 
1. Информация съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009. 
2. Заверена екологична декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 
1221/2009, в печатна форма. 
3. Екологична декларация по т. 2 в електронна форма. 
4. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009. 
5. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 от Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда 
за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS) в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

Дата: Подпис:

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 
от Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по EMAS
 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 наименованието на организацията)
(трите имена и длъжност)
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,
 
Моля, на основание на чл. 134, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда да бъде открита процедура за регистрация на:
(наименованието на организацията или обекта /обектите)
по EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).
Прилагам следните документи:1. Информация съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009.2. Заверена екологична декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009, в печатна форма.3. Екологична декларация по т. 2 в електронна форма.4. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009.5. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 от Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.
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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