
Образец № 1А към чл. 16, ал. 4 от ЗФВС

Стр. 1 от 1URI 370

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
по чл. 16, ал. 4 от ЗФВС за вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 

Заявявам за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1 , т. 1 от ЗФВС представляваният от мен спортен клуб.

Клубът е приет с решение/протокол  от г. на

(УС/ОС) за член на
(точно наименование на спортната федерация)

ЕИК

Адрес за кореспонденция: гр./с. Пощ.код

Област ж.к./кв.

Булевард/площад/улица  № Бл. Вх. Ап.

Код, телефон E-mail

Приложени документи /документи на чужд език се придружават с точен превод на български език- чл.14,ал.3 
АПК/:

Решение/протокол за приемане на спортния клуб за член на лицензираната спортна федерация 
/заверено копие „Вярно с оригинала“/
Декларация Образец №4 към  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС

Декларирам, че документите по чл. 15, ал. 2 от ЗФВС са представени и се съхраняват в спортна федерация

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

Дата: Подпис на представляващия спортната организация/ 
упълномощено лице

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 23.08.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

* Когато заявлението се подава от пълномощник, се посочват данни на лицето, упълномощено да подпише заявлението като 
се прилага заверено копие на пълномощното 
* В случай, че клубът не е вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, към заявлението се прилага заверено копие 
на актуално състояние. 
  
Министерство  на младежта и спорта обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за 
защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.


Образец № 1А към чл. 16, ал. 4 от ЗФВС
Стр.  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ЗАЯВЛЕНИЕпо чл. 16, ал. 4 от ЗФВС за вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС 
Заявявам за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1 , т. 1 от ЗФВС представляваният от мен спортен клуб.
(точно наименование на спортната федерация)
Приложени документи /документи на чужд език се придружават с точен превод на български език- чл.14,ал.3 АПК/:
Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
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.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
* Когато заявлението се подава от пълномощник, се посочват данни на лицето, упълномощено да подпише заявлението като се прилага заверено копие на пълномощното* В случай, че клубът не е вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, към заявлението се прилага заверено копие на актуално състояние.
 
Министерство  на младежта и спорта обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
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