FORM – B/ФОРМУЛЯР Б
APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT LIVE-STOCK PRODUCTS FOR
TRADING/MARKETING/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВНОС НА
ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ТЪРГОВИЯ/РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАЗАРА

To
The Joint Secretary
Trade Division,
Department of Animal Husbandry and Dairying,
Ministry of Agriculture,
Government of India
Krishi Bhawan,
New Delhi – 110001

До
The Joint Secretary
Търговски отдел,
Департамент по животновъдство и млекопроизводство,
Министерство на земеделието,
Правителство на Индия
Криши Бхаван,
Ню Делхи – 110001
The undersigned hereby applies for a permit authorizing the import of live-stock products, as per
details given below/Долуподписаният кандидатства за разрешително, разрешаващо
вноса на животински продукти, съгласно детайлите, посочени по-долу:
1. Name and address of Importers/Име и адрес на вносителите
2.

S.No

Exact description of livestock
Details of
Quantity/Количество
products with Indian Trade livestock from
Number of
Total
Classification (Harmonised
whom it is
Packages/Брой weight/volume/
System)
–
ITC
(HS)
produced/
опаковки
Общо
code/Точно описание на Подробности
тегло/обем
животинските продукти с за животните,
индийската
търговска
от който се
класификация
произвежда

1

(хармонизирана система)
– ITC (HS) код
2
3

4 (a)

4 (b)

3. Catalogue of livestock products producer establishing identity of the livestock products/material
to be imported/Каталог на производителите на животински продукти, установяващ
идентичността на животинските продукти/материала за внос:
4. Name and address of the producer/Име и адрес на производителя:
5. Name and address of consignor/Име и адрес на изпращача:
6. Country and locality in which livestock products produced/Държава и област, в която се
произвеждат животински продукти:
7. Country from which imported into India/Държава, от която се внася в Индия:
8. Foreign port of shipment/Чуждестранен пункт на изпращане:
10. Name of airport/seaport/land customs station (entry-point)/Име на летище/морско
пристанище/наземен митнически пункт (точка на влизане):

DECLARATION/ДЕКЛАРАЦИЯ
I declare that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief/
Декларирам, че предоставената информация е вярна според моите знания и
убеждения.
I undertake to produce any official document or certificate as may be specified in the sanitary
import permit/Задължавам се да представя всеки официален документ или сертификат,
който може да бъде посочен в санитарното разрешително за внос.
Signature of the importer or his authorized agent/Подпис на вносителя или негов
упълномощен представител:
Name/Име:
Postal address/Пощенски адрес:
Place/Място:
Date/Дата:

