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 Стр 1 от 2URI 3241

ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                              

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци

от
(трите имена по лична карта)

длъжност
(управител, председател или друго)

на ЕИК/БУЛСТАТ:
       (наименование на дружеството или сдружението)

с предмет на дейност

район на дейност
(област)

адрес за кореспонденция:

телефон за връзка , е-mail адрес: 

 УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на 
организации на производители на плодове и зеленчуци в сектор „Плодове и зеленчуци“ за следните видове плодове 
и/или зеленчуци
плодове

(изброяват се продуктите1)

зеленчуци

(изброяват се продуктите1)

плодове, предназначени за преработка

(изброяват се продуктите1)

зеленчуци, предназначени за преработка

(изброяват се продуктите1)

Асоциация на организация на производители

(наименование на АОП2)

включва броя членове – производители на плодове/ зеленчуци, която осъществява следните

функции, делегирани от нейните членове:

(описват се делегираните функции)
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 Стр 2 от 2URI 3241

Към заявлението прилагам следните документи (моля отбележете)

1. списък на членовете на асоциацията;

2. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;

3. при прилагане на чл. 8а – доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на асоциацията.

Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, асоциацията на 
организации на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-
дневен срок от настъпване на промяната.

Дата:  Заявител (подпис на управителя на АОП):

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 17.08.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

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

1 Посочват се продукти съгласно част IX от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
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 Стр  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                              
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци
(трите имена по лична карта)
(управител, председател или друго)
       (наименование на дружеството или сдружението)
(област)
         УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО МИНИСТЪР,Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация наорганизации на производители на плодове и зеленчуци в сектор „Плодове и зеленчуци“ за следните видове плодове и/или зеленчуци
(изброяват се продуктите1)
(изброяват се продуктите1)
(изброяват се продуктите1)
(изброяват се продуктите1)
(наименование на АОП2)
броя членове – производители на плодове/ зеленчуци, която осъществява следните
функции, делегирани от нейните членове:
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи (моля отбележете)
Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, асоциацията на организации на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
1 Посочват се продукти съгласно част IX от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.
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