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ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на ветеринарен сертификат/ друг документ за износ

От:
(трите имена)

живущ*: 

(гр./с., община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

тел.:

в качеството си на:
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено 

пълномощно)
на фирма:

със седалище:

адрес на управление:
(гр./с., община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)

ЕИК/БУЛСТАТ:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
На основание чл.238, ал.1 от ЗВД моля, да ми бъде издаден ветеринарен сертификат/ друг документ за изнасяне на: 

(вид и количество на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продукти, 
получени от тях, партиден номер)

за:
(държава, за която е предназначена пратката)

Пратката се изнася от:
(наименование на обекта, от който се изнася пратката, вет.рег.№, местонахождение)

Допълнителни условия:
(по български стандартизационни документи или по приложени изисквания на страната, за която се изнася)

Изнасянето ще се осъществи през ГИП:
 (ГИП, през който се осъществява изнасянето)

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 09.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

* Попълването от заявителя не е задължително. 
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО ДИРЕКТОРА НАОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на ветеринарен сертификат/ друг документ за износ
(трите имена)
(гр./с., община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)
(гр./с., община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап.)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл.238, ал.1 от ЗВД моля, да ми бъде издаден ветеринарен сертификат/ друг документ за изнасяне на: 
(вид и количество на суровините и храните от животински произход, страничните животински продукти и продукти, получени от тях, партиден номер)
(държава, за която е предназначена пратката)
(наименование на обекта, от който се изнася пратката, вет.рег.№, местонахождение)
(по български стандартизационни документи или по приложени изисквания на страната, за която се изнася)
	(ГИП, през който се осъществява изнасянето)
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
* Попълването от заявителя не е задължително. 
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