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ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ
гр. .…………………….….
ЗАЯВЛЕНИЕ
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......тел............................
ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………..…………
ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО 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/

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА: на гише

, по поща

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата ...................................г.

ЗАЯВИТЕЛ:....................................................
(подпис)
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Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде
получен:
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: …………………………………………….
.....................................................................................................................................................,
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:
- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка
- лично от звеното за административно обслужване

Декларация: (при заявено желание за получаване на удостоверението чрез пощенски оператор)
да се отпечатва на гърба на заявлението

