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Вх. № /

ДО 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЧРЕЗ 
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА 
СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за вписване в публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, 

розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза 
и на насажденията от маслодайна роза

Данни на заявителя (физическо лице):

Три имена:

Постоянен адрес:

телефон:    e-mail:

Пощенски адрес:

Данни на заявителя (юридическо лице или ЕТ):

Наименование:

ЕИК

Адрес на управление:

седалище:

телефон:    e-mail:

Пощенски адрес:

Упълномощено лице за подаване на заявление /попълва се, когато е приложимо/:

Три имена:

Прилагам нотариално заверено пълномощно

Дейност:

розопроизводител

розопреработвател

собственик на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

лично от звеното за административно обслужване на ОСЗ/ ОД „Земеделие“
по електронен път на електронна поща
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес
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като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Дата: Подпис заявител: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 08.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


 Стр  от 
Приложение №1 към Заповед № РД 09-308/18.03.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРА НAОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ЧРЕЗ
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКАСЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна розаи на насажденията от маслодайна роза
Данни на заявителя (физическо лице):
Данни на заявителя (юридическо лице или ЕТ):
Упълномощено лице за подаване на заявление /попълва се, когато е приложимо/:
Дейност:
Информация за розопроизводители /попълва се, когато е приложимо/:
Правно основание
Площ на имота /ха/
Местонахождение на имота
№ на масива
Физически блок
ЕКАТТЕ/адрес на имота
Вид маслодайна роза
Приложени документи:
Информация за розопреработватели /попълва се, когато е приложимо/:
Приложени документи:
Информация за собственик/наемател на обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза /попълва се, когато е приложимо/:
Адрес на обекта:
Разрешение за ползване -№ и дата (когато е приложимо)
Производствена площ на обекта (кв.м.):
Обем на складови помещения:
Дестилационни и други инсталации и съоръжения

Брой:                  Капацитет:
Видове продукти:
Приложени документи:
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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