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Вх. № /

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЧРЕЗ 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЧРЕЗ 
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА 
СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 

Раздел I: Информация за производителя
A: Физическо лице
от

ЕГН/ЛНЧ

Адрес за контакт:

гр.(с.):  пощенски код    община

област    ул./ж.к

телефон:   мобилен телефон: 

факс:   e-mail:

Б: Юридическо лице или ЕТ

Наименование на ЮЛ или ЕТ:

ЕИК в Търговския регистър:  ЕИК по БУЛСТАТ:

Адрес/седалище на управление:

гр.(с.):  пощенски код    община

област    ул./ж.к

Адрес за контакт:

гр.(с.):  пощенски код    община

област    ул./ж.к

телефон:   мобилен телефон: 

факс:   e-mail:

Управител:

име:

ЕГН

В: При подаване от упълномощено лице:

име:
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ЕГН

Пълномощно №    Дата:

Заверено от нотариус (име и Рег. № на НК ):

Адрес за контакт с упълномощеното лице:

гр.(с.):  пощенски код    община

област    ул./ж.к

телефон:   мобилен телефон: 

факс:   e-mail:

С настоящото заявление желая да бъда регистриран в регистъра на тютюнопроизводителите и да ми бъде издадена 
служебна бележка за вписване. 

  
Раздел II: Документи 

  
Прилагам следните документи:

1.Копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн бр.

2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските земи  
    (при площ над 5 дка)

бр.

3. Информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн  
    (при площ над 5 дка)

бр.

4. Копие от протокол за количествата изкупен тютюн за предходната година бр.

Заявявам желанието си издадената ислужебна бележка акт да бъде получена:
лично от звеното за административно обслужване на ОСЗ/ ОД „Земеделие“
по електронен път на електронна поща
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Дата: Подпис заявител: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 08.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

УКАЗАНИЯ 
за попълване на заявление за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 

 
Информацията в заявлението и приложението към него се попълва от заявителя, както следва: 
1. В раздел І "Информация за производителя" се вписват коректно исканите данни за физическото лице (ФЛ) и 
юридическо лице (ЮЛ). При подаване на заявлението от упълномощено лице е задължително да се попълни и 
информацията в част В; 
2. В раздел II "Документи" в полетата се попълва броят на приложените документи. 
  
ВАЖНО! 
Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните 
обстоятелства за отстраняване на грешки. 
Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата, тютюнопроизводителят представя 
документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три дни от настъпването ѝ. 
Всички предоставени копия на документи се заверяват с "Вярно с оригинала", подпис и печат (за ЮЛ или ЕТ). 
Указанията са неразделна част от заявлението за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите.
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Информацията в заявлението и приложението към него се попълва от заявителя, както следва:
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Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства за отстраняване на грешки.
Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три дни от настъпването ѝ.
Всички предоставени копия на документи се заверяват с "Вярно с оригинала", подпис и печат (за ЮЛ или ЕТ).
Указанията са неразделна част от заявлението за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите.
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