Приложение N 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- Стара Загора

ХАРТА НА КЛИЕНТА
1. Наименование на административната услуга:

Издаване на дубликат на удостоверение за разпределение на
индивидуална млечна квота при случаи на унищожаване или изгубване
2. Звено, което извършва услугата: Областна дирекция "Земеделие"
3. Нормативна уредба:
• Чл.7 т.13 от раздел II на Наредба № 23 на министъра на земеделието и
продоволствието от 2007 г. за управление на националната млечна квота.
4. Начин на подаване: лично или чрез пълномощник писмено заявление по
приложения образец, който може да си набавите от звеното за административно
обслужване на ОД "Земеделие" или да изтеглите от официалния сайт на дирекцията
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/ - Харта на клиента Образци на заявления.
5. Документи, които се прилагат към предложението:
1. Декларация за истинност на обстоятелствата по реда на чл. 43 от
Административнопроцесуалния кодекс, която може да си набавите от звеното за
административно обслужване на ОД "Земеделие" или да изтеглите от официалния
сайт на дирекцията http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/.
2. Писмено уверение от ОД на ДФ"Земеделие", че към настоящия момент заявителя
не е подавал заявление за превръщане или трансфер на индивидуалната млечна
квота.
3. Нотариално заверено пълномощно, ако сте пълномощник.
6. Срок на подаване: няма
7. Срок за предоставяне на услугата: четиринадесет работни дни
8. Дължима такса: няма
9. Начин на получаване: Дубликат на удостоверение за разпределение на
индивидуална млечна квота ще получите от звеното за административно обслужване
на ОД "Земеделие".
В случай, че исканата от Вас административна услуга не бъде извършена в
указания срок или получите отказ за предоставянето й, можете да подадете
сигнал на официалната страница на Областна дирекция "Земеделие"- Стара
Загора - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/, ляво меню "Връзка", в кутията за сигнали и предложения, находяща се във фоайето на
дирекцията на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 102, ет. III, или
да се обадите на тел. 042 / 603 225.

ДО
ДИРЕКТОРА
ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От.......................................................................................................................................................
Адрес.................................................................................................................................................
тел.:....................................................................................................................................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото заявявам да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за
индивидуална млечна квота съгласно чл.7, т. 13 от Наредба № 23 от 13.12.2007 г. за
управление на националната млечна квота.

Дата .......................

С УВАЖЕНИЕ:
/ .............................../

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.43 от Административнопроцесуалния кодекс

Долуподписаният/та.......................................................................................................................,
ЕГН.........................................., от ............................................., общ............................................,
адрес:................................................................................................................................................,
декларирам, че съм унищожил/изгубил издаденото ми Удостоверение за разпределение на
индивидуална млечна квота №................................., съгласно Заповед на Министъра на
земеделието и храните.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни и обстоятелства в тази
декларация.

Дата:

Подпис:

