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ДО 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

от:

(наименование, адрес) 
Забележка: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно.

идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК:
(идентификационен код БУЛСТАТ, идентификационен код от Агенцията по вписванията или ЕГН за еднолични търговци) 

телефон/факс: , е-mail:

с управител:
(име и фамилия)

за регистриране на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип:

№ Наименование на ФУ/ИАСУТД Тип ФУ/ИАСУТД Производител/вносител

+ -

Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници:

№ Име, презиме, фамилия телефон

+ -

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:
По електронен път на електронна поща
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Управител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОБЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
(наименование, адрес)
Забележка: Информацията за седалище и адрес на управление се събира служебно.
(идентификационен код БУЛСТАТ, идентификационен код от Агенцията по вписванията или ЕГН за еднолични търговци) 
(име и фамилия)
за регистриране на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип:
№
Наименование на ФУ/ИАСУТД
Тип ФУ/ИАСУТД
Производител/вносител
Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници:
№
Име, презиме, фамилия
телефон
При необходимост от възстановяване на предварително платена от заявителя сума, да се използват следните банкови реквизити:
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:
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.
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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