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ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за признаване на междубраншова организация в сектора на рибарството

от:
(трите имена по лична карта)

ЕГН

длъжност:
(председател или друга)

на:
(наименование на юридическото лице с не стопанска цел)

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)

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 юридическо лице с нестопанска цел да бъде признато за междубраншова 
организация на 

(производители и търговци и/или преработватели)

в следните сектори: 
(отбелязват се секторите)

производство (на продукти от риболов или аквакултури) и предлагане на пазара;
производство (на продукти от риболов или аквакултури) и преработка; 
производство (на продукти от риболов или аквакултури), предлагане на пазара и преработка, 

за следните продукти от риболов и/или продукти от аквакултури:

Към заявлението прилагам следните документи:

списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
вътрешни правила;
доказателства, че обхващат най-малко една четвърт от производството и/или търговията и/или преработката в 
страната;
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декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и 
аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

Дата: Подпис на заявителя: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 17.04.2022 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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Стр.  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕза признаване на междубраншова организация в сектора на рибарството
(трите имена по лична карта)
(председател или друга)
(наименование на юридическото лице с не стопанска цел)
(населено място)
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
(област/и)
(населено място)
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
	Моля, представляваното от мен юридическо лице с нестопанска цел да бъде признато за междубраншова 
(производители и търговци и/или преработватели)
в следните сектори:(отбелязват се секторите)
за следните продукти от риболов и/или продукти от аквакултури:
Към заявлението прилагам следните документи:
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