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Към чл. 142б. от 
Закона за виното и спиртните напитки

ДО 
МИНИСТEРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация и вписване в регистъра на лицата, желаещи да извършват 

внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, 
предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство 

на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

от 

(трите имена на представляващия или упълномощен да представлява фирмата-заявител)

ЕИК по Закона за търговския регистър; код по БУЛСТАТ или данни за търговска регистрация

по национално законодателство:

В качеството си на

УВАЖАЕМA Г-ЖО МИНИСТЪР,

Моля, да бъде издадено удостоверение за регистрация на:

(юридическо лице)

със седалище и адрес на управление:

за извършване на:

(описание на дейностите, които ще се извършват с дестилационните съоръжения)

Към настоящото заявление прилагам:

декларация по приложение № 2 от Наредбата за регистъра на лицата, които 
извършват дейности с дестилационни съоръжения.

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата:

Версия 1 Дата на създаване 23.03.2022 г.

Подпис:

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 
последващите действия по нейната обработка, 

заплащане и доставка (генерира се автоматично при 
подписване)
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