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ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  
И ИНДУСТРИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ  
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ 

От 

Идентификатор

адрес

Декларация към чл. 155, ал. 3, т. 11 от Закона за виното и спиртните напитки 
Обн. - ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.

(трите имена и ЕГН на представляващия, наименование на производителя)

Декларирам, че информацията в представените документи по чл. 155, ал. 3, т. 3 – 7 от 
Закона за виното и спиртните напитки, обн. - ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 
16.09.2012 г. е вярна.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от 
Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
от

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата:

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:

Версия 1 Дата на създаване 23.03.2022 г.
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