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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР. СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

От:

(точно наименование на фирмата износител)

Постоянен адрес/седалище/адрес на управление:

гр. (с.) , ул.  №

телефон , факс 

Съдебно решение №  /  на

                (дата)    (Окръжен съд;  СГС)

БУЛСТАТ

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 Моля, да ни бъде разрешено ИЗНАСЯНЕ за година

на

(наименование на стоката; вид; количество; брой; предназначение; пол)

за
(наименование на страните, за които се изнася стоката)

Заготвител на партидите:
(наименование на регистрирания животновъден обект за износ на животните)

Условия на заготовка: 
(по български стандартизационни документи или по приложени изисквания на вносителя)

Изходящ ГКПП :
(ГКПП, през който стоката напуска страната)

За неверни данни виновните лица носят отговорност по чл. 313 от НК.

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 29.04.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НАБЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕГР. СОФИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
(точно наименование на фирмата износител)
Постоянен адрес/седалище/адрес на управление:
						          (дата)				(Окръжен съд;  СГС)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
         Моля, да ни бъде разрешено ИЗНАСЯНЕ за
година
(наименование на стоката; вид; количество; брой; предназначение; пол)
(наименование на страните, за които се изнася стоката)
(наименование на регистрирания животновъден обект за износ на животните)
(по български стандартизационни документи или по приложени изисквания на вносителя)
(ГКПП, през който стоката напуска страната)
За неверни данни виновните лица носят отговорност по чл. 313 от НК.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е 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 избор на дата)
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