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Към чл. 142б. от
Закона за виното и спиртните напитки
ДО
МИНИСТEРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
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 
В качеството си на
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
Моля, да бъде издадено удостоверение за регистрация на:
(описание на дейностите, които ще се извършват с дестилационните съоръжения)
 Към настоящото заявление прилагам:
Дата: 
(* При промяна на обстоятелствата по чл. 4 от Наредбата за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения, в 14-дневен срок от настъпването им производителят или търговецът подава заявление до министъра на икономиката и прилага документите, удостоверяващи промяната.)
национално законодателство:  
(юридическо лице)
със седалище и адрес на управление:
за извършване на:
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