
Приложение № 2 към Заявление за издаване на Сертификат за безопасност на вино

Стр. 1 от 1URI 1884

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та 

(трите имена на декларатора) 

в качеството ми на:

на:

(наименование на ЮЛ/ЕТ)

седалище и адрес на управление:

 Декларирам, че вината:

1.

(наименование*, цвят и тип на виното, реколта, сорт, търговска марка, партида №, количество)

с Протокол от изпитване №:

Протокол за одобрение от РДК №:

2.
(наименование*, цвят и тип на виното, реколта, сорт, търговска марка, партида №, количество)

с Протокол от изпитване №:

Протокол за одобрение от РДК №:

Добави Премахни

са произведени в съответствие с изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и Европейското право в 
лозаро-винарския сектор. 
При производството им са приложени само разрешени енологични практики и след датата на изпитването им, 
посочена в изброените по-горе протоколи от изпитване, не са извършвани други такива.  
  
Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: Декларатор :

Версия 1 Дата на създаване 25.10.2021 г.

* Наименованието на вината е необходимо да съответства на наименованията, посочени в колона 2 от Приложение 
№ 1 към Заявлението за издаване на Сертификат за безопасност на вино.
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Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
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