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Вх. №  / 
ДО                                                                                            
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на актуална справка на лозарско стопанство

От:

(трите имена на заявителя)

на: ЕИК:

  (наименование на ЮЛ/ЕТ - износител)

седалище и адрес на управление:

адрес за контакт:

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 
  
 С настоящето изразявам желание да ми бъде издадена актуална справка на лозарско стопанство.

адрес на стопанството:
(град/село, област, община, местност)

Заявявам следната промяна в структурата на стопанството: 

Прилагам следните документи:

Запознат/а съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен 
неверни данни.

Издадeният сертификат за безопасност на вино желая да получа в: 
ТЗ на ИАЛВ, гр.

ЦУ на ИАЛВ

На посочения в заявлението адрес за контакт чрез български пощи

На посочения в заявлението адрес за контакт чрез куриер за сметка на заявителя

Дата: Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.12.2021 г.
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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