
 Стр 1 от 1URI 2004

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Подписаният 
(трите имена)

ЕГН  представител на

(юридическо лице, едноличен търговец)

ЕИК/БУЛСТАТ 

със седалище и адрес на управление 

телефон: e-mail:

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

ДЕКЛАРИРАМ

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, определени със специалните закони в 
областта на околната среда.  
                  Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. 
 

Дата: Подпис

Версия 1 Дата на създаване 27.07.2020 г.
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