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Приложение № 10 към Заповед № РД 09-308/18.03.2020г.

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност  
по чл. 313 от Наказателния кодекс

URI 3116

ДО 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЧРЕЗ 
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА 
СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за количеството изкупен цвят от маслодайна роза

от

(трите имена на физическото лице или фирма на юридическото лице)

с постоянен адрес (на физическото лице) гр./с.:   общ.

кв.    ул.    №

ЕГН/ЛНЧ

телефон:    e-mail:

с адрес на управление (на юридическото лице)

ЕИК по БУЛСТАТ 

телефон:    e-mail:

Упълномощено лице (при упълномощаване)

име: ЕГН/ЛНЧ

пълномощно №    дата 

заверено от нотариус (име и рег. № на НК)

Адрес за контакт: гр./с.   пощенски код 

Община  Област

ул./ж.к  №  бл.  вх.  ап.

Декларирам, че за изкупеното количествo цвят от маслодайна роза е следното:

            (стопанска година)

Биологично произведен цвят:

По договор    -   кг.

Конвенционално произведен цвят:

По договор    -   кг.

Дата: Подпис декларатор: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 08.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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