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 Стр 1 от 1URI 3240

ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                              

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за признаване на асоциация на организации на производители

от
(трите имена по лична карта)

длъжност
(управител, председател или друго)

на ЕИК
       (фирма на дружеството или сдружението)

с предмет/ цел на дейност 

район на дейност
(област/и)

номер и дата на издаване на удостоверение за вписване в централния регистър към Министерството на 
правосъдието, когато сдружението извършва дейност в обществена полза 

адрес за кореспонденция:
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка , е-mail адрес: 

 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
 Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на 
производители съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на 
производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации 
и на групи производители в сектор

за следните видове земеделски продукти:

(изброяват се продуктите)

която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:

(описват се делегираните функции)

Към заявлението прилагам следните документи (моля отбележете)

1. устройствения акт;

2. списък на членовете на асоциацията;

3. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Дата:  Заявител (подпис):

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 17.08.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка  
(генерира се автоматично при избор на дата)


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г.)
 Стр  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                              
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за признаване на асоциация на организации на производители
(трите имена по лична карта)
(управител, председател или друго)
       (фирма на дружеството или сдружението)
(област/и)
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
         УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО МИНИСТЪР,         Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации 
за следните видове земеделски продукти:
(изброяват се продуктите)
която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи (моля отбележете)
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
324001ZVLNv01.pdf
324001ZVLNv01
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	URI: 
	PersonFirstName: 
	EIK: 
	txt: 
	CheckBox1: 0
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2022-08-17
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 831909905
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	DropdownListStyle1: 
	DropdownListStyle2: 
	DateTimeStyle1: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	TextFieldStyle13: 
	TextFieldStyle14: 
	TextFieldStyle15: 
	DropdownListStyle3: 
	DropdownListStyle4: 
	DropdownListStyle5: 
	DropdownListStyle6: 
	TextFieldStyle16: 
	TextFieldStyle17: 
	TextFieldStyle18: 
	DropdownListStyle7: 
	DateTimeStyle2: 
	TextFieldStyle19: 
	TextFieldStyle20: 
	TextFieldStyle21: 
	TextFieldStyle22: 
	TextFieldStyle23: 
	TextFieldStyle24: 
	TextFieldStyle25: 
	TextFieldStyle26: 
	TextFieldStyle27: 



