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Вх. №

Дата:

ДО

Отдел "Регистриране и контрол на спирт, 

дестилати и спиртни напитки"

Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за проверка на водени електронно технологични дневници за производството 

на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки

на
(фирма-заявител)

 № / Дата на Удостоверение за регистрация

Име на лицето, вписало данните в технологичните дневници:

Електронна поща и телефон за контакт:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля, да бъдат проверени технологични дневници за производството на етилов алкохол

от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки за г., както следва:

• Дневник № , с рег. № / дата

• Дневник № , с рег. № / дата

• Дневник № , с рег. № / дата

• Дневник № , с рег. № / дата
(в ненужното поле за брой дневници се записва нула "0")

Горепосочените дневници се водят по чл. 146 от Закона за виното и спиртните напитки (Обн. - 

ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.) по образци, съгласно приложение № 8. 

Прилагат се към заявлението като отделни файлове, подписват се с електронен подпис и се 

изпращат на адрес: zvsn@mee.government.bg

Запознат съм и съм съгласен с реда за подаване на електронни документи по ЗВСН, 
публикувани на интернет страницата на Министерството на адрес: 
http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-rd-16-258-01-04-2015-g-za-opredelyane-na-
elektronniya-format-na-dnevnicite-na-registriranit-565-c28-m361-3.html



Стр. 2 от 2URI 293

Желая да получа резултат от административната услуга:

Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

Уникален номер на заявката:

Подпис
Дата:

Дата на създаване 23.03.2022 г.Версия 1


Стр.  от 
ДО
Отдел "Регистриране и контрол на спирт,
дестилати и спиртни напитки"
Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за проверка на водени електронно технологични дневници за производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки
(фирма-заявител)
Моля, да бъдат проверени технологични дневници за производството на етилов алкохол
г., както следва:
(в ненужното поле за брой дневници се записва нула "0")
Горепосочените дневници се водят по чл. 146 от Закона за виното и спиртните напитки (Обн. - ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.) по образци, съгласно приложение № 8. Прилагат се към заявлението като отделни файлове, подписват се с електронен подпис и се изпращат на адрес: zvsn@mee.government.bg
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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