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ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. 
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., 
бр. 9 от 2012 г., изм., бр. 62 от 2012 г., 

бр. 43 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2016 г., 
изм., бр. 34 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г. ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци

от:
(трите имена по лична карта)

ЕГН

длъжност:
(управител, председател или друга)

на:
(наименование на дружеството, ЮЛНЦ или кооперативния съюз)

със седалище в гр. (с.):
(населено място)

адрес на управление: 
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет/цел на дейност:

район на дейност:
(област/и)

ЕИК  - единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) 

адрес за кореспонденция:

(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)

телефон за връзка:   е-mail адрес:

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 Моля, представляваното от мен да бъде признато/та за организация

на производители/група производители на

плодове
следните видове плодове 

зеленчуци

следните видове зеленчуци 

плодове и зеленчуци
 плодове и зеленчуци, предназначени за преработка
следните видове зеленчуци, предназначени за преработка

следните видове плодове, предназначени за преработка



Стр. 2 от 2URI 2355

Към заявлението прилагам следните документи:

(изм. – ДВ, бр. 9 от 2012 г., бр. 62 от 2012 г., отм., бр. 43 от 2015 г.);
(изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм., бр. 34 от 2018 г.);
вътрешния правилник за дейността на организацията; 
(изм. – ДВ, бр. 9 от 2012 г., бр. 62 от 2012 г., отм., бр. 43 от 2015 г.);
(изм. – ДВ, бр. 52 от 2016 г.) следните финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на 
предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година: 

списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и 
зеленчуци;
(отм. – ДВ, бр. 9 от 2012 г.);
(отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.);
справка-декларация по чл. 9, ал. 2, т. 9 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на 
организацията продукция; 
декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в 
една организация на производители/група производители; 
пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник; 
(отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.);
при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията на 
производители/групата производители; 
(нова – ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм., бр. 43 от 2015 г.);
(нова – ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм., бр. 34 от 2018 г., отм., бр. 38 от 2019 г.).

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


Приложение №  27 към чл. 90, ал. 1 
Стр.  от 
  ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г.
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1  
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.,
бр. 9 от 2012 г., изм., бр. 62 от 2012 г.,
бр. 43 от 2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 2016 г.,
изм., бр. 34 от 2018 г., бр. 38 от 2019 г. ) 
ЗАЯВЛЕНИЕза признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци
(трите имена по лична карта)
(управител, председател или друга)
(наименование на дружеството, ЮЛНЦ или кооперативния съюз)
(населено място)
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
(област/и)
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
         Моля, представляваното от мен
да бъде признато/та за организация
на производители/група производители на
следните видове зеленчуци, предназначени за преработка
следните видове плодове, предназначени за преработка
Към заявлението прилагам следните документи:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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