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ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. 
Приложение №2 

към чл. 9, ал. 2, т. 9 
(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 

бр. 9 от 2012 г., 
бр. 52 от 2016 г.) 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция

Долуподписаният (та)
(име, презиме, фамилия)

с л.к. №  издадена от  на

ЕГН

адрес: 

в качеството си на:
(представляващ, управител)

на фирма
(наименование на дружеството или кооперацията)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно членове на организацията 
продукция отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на организации на производи-
тели на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за оперативните програми и е в размер   лв.
 
 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 17.04.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

 Забележка. “Поименно” означава, че имената на всеки член на организацията се изписват заедно с годишния 
му оборот.


Приложение №  27 към чл. 90, ал. 1 
Стр.  от 
  ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г.
Приложение №2
към чл. 9, ал. 2, т. 9
(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009
бр. 9 от 2012 г.,
бр. 52 от 2016 г.) 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯза годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция
(име, презиме, фамилия)
(представляващ, управител)
(наименование на дружеството или кооперацията)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
         Годишната стойност на предлаганата на пазара от долупосочените поименно членове на организацията продукция отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на организации на производи-
тели на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за оперативните програми и е в размер 
 	Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
         Забележка. “Поименно” означава, че имената на всеки член на организацията се изписват заедно с годишния му оборот.
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