
 Стр 1 от 2URI 1195

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

  

ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                                             
(чл. 3 от Наредбата за издаване и за отнемане на 

разрешения за промишлена обработка на тютюн 
и за производство на тютюневи изделия)                     

  
  

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн 

I. Юридическо лице 

фирма 
 (име на стопанския субект)

представлявана от

ЕИК/БУЛСТАТ 

 седалище и адрес на управление 

община област

рег. по ф.д. № по описа на окръжен съд

телефони

лице за контакти:

длъжност 

телефони

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н МИНИСТЪР, 
 

Моля да бъде издадено разрешение за промишлена обработка на тютюн на

съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.



 Стр 2 от 2URI 1195

  
  
 Прилагам следните документи  

  
  

1. програма за изкупуване на тютюн и производствена програма за промишлена обработка и реализация на тютюн по 
типове и произходи за предстоящата реколта; програмата трябва да е съобразена с техническите и технологичните 
възможности на лицата по чл. 2, ал. 2 и да включва краен срок на промишлена обработка на суров тютюн от 
съответната реколта; 

2. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;  

3. справка за изпълнението на основните показатели за изкупените и действително изплатените тютюни по типове и 
произходи  - реколта/година за предходната година;  

4. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходната година;  

5. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за 
която се изисква разрешение съгласно приложение № 3 към чл. 37, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и 
свързаните с тях изделия (ЗТТСИ);  

6. за чуждестранни лица  - удостоверение за регистрация по законодателството на държава  - членка на Европейския 
съюз, или на други държави  - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

  
  

  
  Декларирам, че сведенията и данните в настоящото заявление са верни. 
  Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
 

Дата на създаване 17.04.2022 г.Версия 1

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)
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