
Стр. 1 от 2URI 1884

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

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИНО

От:

(трите имена на заявителя)

на длъжност: 

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 издаден Сертификат за безопасност на посочените в 
Приложение № 1 вина,

произведени от:
(наименование на производителя)

седалище и адрес на управление:

бутилирани от:
(наименование на бутилиращото предприятие)

седалище и адрес на управление:

и предназначени за износ в:
(наименование на третата държава)

Декларирам, че вината се съхраняват в:
(точен адрес на обекта, в който се съхраняват вината)

Прилагам следните документи: 
1. Списък на вината обект на Сертификата за безопасност по образец на ИАЛВ (Приложение № 1); 
2. Копия от посочените в Приложение № 1 Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория, 
заверени от заявителя с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“; 
3. Копия от посочените в Приложение № 1 Протоколи за одобрение на вината, издадени от Регионална 
дегустационна комисия към Регионална лозаро-винарска камара, заверени от заявителя с подпис, печат и текст 
„Вярно с оригинала“; 
4. Декларация от производителя на вината за прилагането на разрешени енологични практики при производството им 
по образец на ИАЛВ. (Приложение № 2). 
 
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



Стр. 2 от 2URI 1884

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)


Стр.  от 
ДО                                                                                                                    
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
ЗАЯВЛЕНИЕЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВИНО
(трите имена на заявителя)
		(наименование на ЮЛ/ЕТ - износител)
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
 
         С настоящето изразявам желание да ми бъде издаден Сертификат за безопасност на посочените в Приложение № 1 вина,
(наименование на производителя)
(наименование на бутилиращото предприятие)
(наименование на третата държава)
(точен адрес на обекта, в който се съхраняват вината)
Прилагам следните документи:1. Списък на вината обект на Сертификата за безопасност по образец на ИАЛВ (Приложение № 1);2. Копия от посочените в Приложение № 1 Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория, заверени от заявителя с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;3. Копия от посочените в Приложение № 1 Протоколи за одобрение на вината, издадени от Регионална дегустационна комисия към Регионална лозаро-винарска камара, заверени от заявителя с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;4. Декларация от производителя на вината за прилагането на разрешени енологични практики при производството им по образец на ИАЛВ. (Приложение № 2).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: 
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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