
ДО 

 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за издаване на сертификат за внос на бутилирана натурална минерална вода 

 

от (трите имена)............................................................................................................................. 

живущ: гр./с. ...................................................... община .......................................................... 

ж.к./ул.............................................................. № ........ бл. .......вх. .......ап.......тел.................... 

в качеството си на ...................................................................................................................... 
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощие-№ и дата на 

нотариално заверено пълномощно) 

на фирмата вносител................................................................................................................... 

със седалище ............................................................................................................................... 

адрес на управление: гр./с. ............................община............................................................... 

ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел…………. 

ЕИК ................................................. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На основание чл. 24а от Закона за храните и чл. 29 от Наредбата за изискванията 

към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за 

питейни цели, моля да бъде открита процедура за издаване на сертификат за внос на 

бутилирана натурална минерална вода 

Наименование и адрес на чуждестранната фирма производител: 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

Наименование на страната, от която се внася натуралната минерална вода: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Търговска марка (търговско наименование) на натуралната минерална вода: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Към заявлението прилагам: 

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на българската 

фирма-вносител. 

2. Копие от официалния документ за признаване на водата като натурална 

минерална, издаден от компетентния орган на съответната страна.  

3. Документ, издаден от компетентния орган на съответната страна, 

удостоверяващ, че натуралната минерална вода отговаря на изискванията, определени в 

наредбата по чл. 4б, ал. 1 от Закона за храните (Наредба за бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели).  

4. Актуални протоколи за проведени изпитвания на водата от акредитирани 

лаборатории, които да показват, че за водата са извършени проучванията съгласно 

изискванията и критериите по приложение № 2, раздели II, III, а в случай на 
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приложимост и раздел IV на Наредбата за бутилираните натурални минерални, изворни 

и трапезни води. 

5. Декларация от фирмата производител, че натуралната минерална вода 

отговаря на посоченото в чл. 2, ал. 2, т. 1 от наредбата. 

6. Декларация от фирмата производител, че за натуралната минерална вода са 

спазени изискванията на чл. 4, т. 4 и 7 от наредбата: 

- водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на 

минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания и са 

изградени от материали, които не променят физико-химичните, химичните, 

радиологичните и микробиологичните качества на водата, запазват нейните 

специфични характеристики и предотвратяват замърсяването й; 

- водата се довежда до бутилиращото предприятие, изградено в района на 

водоизточника, чрез директна тръбопроводна връзка. 

 

Документите по т. 2 - 6 се представят в оригинал или заверено копие с гриф 

„вярно с оригинала“ и официален превод на български език. 

 
 

 

 

Дата…..………………….    С уважение:…..…………………. 

(подпис) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


