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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
по чл. 8, т. 15 от ЗФВС за издаване на разрешение за провеждане на олимпийски игри, световни и европейски 

първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България 

от сдружение БФ

притежаващо спортен лиценз №  от г.

представлявано от*:

(име и фамилия на лице с представителна власт)*

Заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешение по чл. 8, т.15 от ЗФВС за провеждане на

(вид на първенството)

Мотиви за кандидатстване:

Вид първенство:

Дата на провеждане от  до

Място на провеждане:

Възрастова група:

Решение/протокол  от  на

УС/ОС на федерацията:

Адрес за кореспонденция:

Телефон:  E-mail:

Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи за вътрешна/и куриерска/и пратка/и са за моя сметка, платими при 
получаването и съм съгласен документите да бъдат пренесени за служебни цели.

Чрез Системата за сигурно електронно връчване

По друг начин

Информиран(а) съм, че Министерство на младежта и спорта: съхранява, предоставените от мен и/или за мен от трети 
лица лични данни, при стриктно спазване на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България, 
регламентиращи защитата на информация и политиката за поверителност и защита на личните данни; 
В контекста на горното съм съгласен(а): данни да бъдат предоставяни на трети лица единствено в съответствие и при 
спазване изискванията на действащото законодателство на Европейския съюз и Република България. 
  
* Когато заявлението се подава от пълномощник, се посочват данни на лицето, упълномощено да подпише заявлението като 
се прилага заверено копие на пълномощното

Дата: Подпис  на представляващия

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 19.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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