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/на фирмена бланка/ 

 

        До  

        Изпълнителия Директор  на  

        БНАЕМПК   

     

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ………………………………… (трите имена на ФЛ) 

…………………………………… (длъжност в компанията - заявител) 

………………………………… (фирменно наименование и ЕИК) 

…………………………………… (телефон за контакт) 

 

Във връзка с изискванията за износ на козметични продукти, производство 

на ………………………. (фирменно наименование и ЕИК, седалище и адрес на 

управление) в ……………………. (наименование на страната /страните/, където 

се изнася козметичния продукт). 

 

Моля да получим Сертификат за износ на следния козметичен продукт 

/козметични продукти: 

………………………………………………………………….. 

За целта прилагаме: 

1.  Номер на нотификация на продукта в CPNP 

2. Копие от Доклада за безопасност на козметичния продукт,  съгл. 

Приложение I на Регламент (EO) 1223/ 2009 г. 

3. Файл с точните наименования на продуктите във формат „doc.”. 

 

В случай че молбата ми бъде уважена, бих искал да получа сертификата си: 

o Лично; 

o Чрез куриерска фирма …………………………………….. за сметка на 

получател, на адрес ……….………………………………………………, телефон за 

връзка: …………………………………, лице за контакт 

…………………………………………………………… 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, ………….. 

(подпис и печат) 
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/на фирмена бланка/ 

 

        До  

        Изпълнителия Директор  на  

        БНАЕМПК   

     

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ………………………………… (трите имена на ФЛ) 

…………………………………… (длъжност в компанията - заявител) 

………………………………… (фирменно наименование и ЕИК) 

…………………………………… (телефон за контакт) 

 

Във връзка с изискванията за износ на козметични продукти, произвеждани 

под търговска марка, собственост на фирма........................... 

(фирмата, която не е член) и произвеждани от фирма 

...................................( фирмата член на БНАЕМПК),  

съгласно двустранни търговски взаимоотношения, тип “private label” 

………………………………………………………………………………………………… 

(фирменно наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, 

изписани на български и на английски език) 

в …………………………………………………… 

(наименование на страната /страните/, където се изнася козметичният 

продукт). 

Моля да получим Сертификат за износ на следния козметичен продукт/ 

козметични продукти с търговска марка, собственост на 

фирмата.................(нечлен), производство на фирма.............../ заявителя/: 

 

1. …………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

 

За целта прилагаме: 

4.  Номер на нотификация на продукта в CPNP портала; 

5. Копие от Доклад за безопасност на козметичния продукт, съгл. 

Приложение I на Регламент (EO) 1223/ 2009 г.; 

6. Файл с точните наименования на продуктите във формат „doc.”; 
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В случай че молбата ми бъде уважена, бих искал да получа сертификата си: 

o Лично; 

o Чрез куриерска фирма …………………………………….. за сметка на 

получател, на адрес ……….………………………………………………, телефон за 

връзка: …………………………………, лице за контакт 

…………………………………………………………… 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, ………….. 

(подпис и печат) 

 

 


