Образец №1 по чл.71, ал.2 от ЗООС

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата/,__________________________________________,
с постоянен адрес гр./с./ ___________________, Община _________________,
Област______________, ул. ___________________________________________,
№ ____, вх. ___, ет. ____, ап. _____ , ЛК №_____________, издадена на ______
от __________________, ЕГН/ЛНЧ___________________,тел._______________,
представител на _____________________________________________________,
/ наименование и правно – информационна форма/

ЕИК _______________, във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на
околната среда.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваната от мен фирма няма парични задължения към държавата и
общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и към
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ……………………

Декларатор: ………………………

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва лично от едноличния търговец, или представителя на
юридическото лице, съгласно съдебната регистрация.

•

Данните, които предоставяте, и представляват лични данни по ЗЗЛД, подлежат на специална защита, и
ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме за наша информация и да не ги
предоставяме на трети лица.

ОД_ИСД-09.11.2016г.

Образец №2 по чл.71, ал.2 от ЗООС

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата/,__________________________________________,
с постоянен адрес гр./с./ ___________________, Община _________________,
Област______________, ул. ___________________________________________,
№ ____, вх. ___, ет. ____, ап. _____ , ЛК №_____________, издадена на ______
от __________________, ЕГН/ЛНЧ___________________,тел._______________,
във връзка с чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда

Д Е К Л А Р И Р А М:

Нямам парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл.162,
ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган и към Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ……………………

•

Декларатор: ………………………

Данните, които предоставяте, и представляват лични данни по ЗЗЛД, подлежат на специална защита, и
ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме за наша информация и да не ги
предоставяме на трети лица.

ОД_ИСД-09.11.2016г.

