
Образец! 
 

МОЛБА ЗАЯВЛЕНИЕ  
за 

  РЕДОВНО/АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО 
/отбелязва се вида членство, за което се подава заявлението/ 

 
в Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България 

 
от фирма  ................................................................................................................................... 

регистрирана по: фирмено дело №........................................................................................... 

ЕИК............................................................................................................................................. 

 
 
Със седалище:  
гр/с/........................................................................, обл........................................................... 

Пощенски код.............................................,  

ул.............................................................................................№.............................................. 

тел...........................................................факс........................................................................... 

Е-mail:........................................................................................................................................ 

Интернет страница: .................................................................................................................. 

С основен предмет на дейност................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

представлявана от............................................................ ........................................................ 

данни за контакт на лицето/лицата, представляващи фирмата: 

адрес за кореспонденция : 

гр/с/........................................................................, обл........................................................... 

ул.............................................................................................№.............................................. 

тел...........................................................факс........................................................................... 

моб.тел...................................................................................................................................... 
 

До УС на АПБНБ 
 

Моля да бъдем приети за член на Асоциацията на производителите на безалкохолни 
напитки в България. Декларираме, че сме запознати с условията за членство, приеме и се 
ангажираме да изпълняваме Устава, целите, задачите и решенията на АПБНБ, както и 
Етичния Кодекс на АПБНБ. 

 
С настоящото заявление декларираме, че фирмата е: 
 

- регистрирана по Закона за храните, 
 
разрешително № …………………………………………… 

За стопански субекти,чиято 
дейност попада в обхвата на 
Закона за храните 



- вписана в спъсъка на МОСВ на организациите за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки с издадени 
разрешения по ЗУО 

За организации за 
оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, чиято дейност 
подлежи на разрешителния 
режим по ЗУО 

/Отбелязва се вярното твърдение/ 
 
 

Декларираме, че от ……………………………………… г., фирмата осъществява дейност, 

попадаща в обхвата на условията за редовно/асоциирано членство, код по икономическа 

дейност/НКИД/ ………………………………………, и по-конкретно: 

 
ВИД ДЕЙНОСТ Период на 

осъществяване на 
дейността 

- производство на безалкохолни напитки, вкл. сокове и нектари и/или 
бутилират натурални минерални, изворни или трапезни води на 
територията на Република България; И/ИЛИ 
 

 

- внос/официално представителство на безалкохолни напитки, вкл. 
сокове и нектари и бутилирани води на територията на Република 
България; И/ИЛИ 
 

 

- доставка на суровини, машини и услуги за производството на 
безалкохолни напитки/бутилирането на води и други ключови за 
безалкохолната индустрия партньори като организации за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. 
 

 

/Отбелязва се вярното твърдение/ 
 
Декларираме, че фирмата не е обявена и не се намира в производство по 

несъстоятелност. 
 
Декларираме, че обемът на произведени/реализирани на пазара безалкохолни 

напитки за предходната година възлиза на: 
 
 

Категория напитки Реализирани количества в 
хил. литри  

Газирани напитки общо, в т.ч    
Лайт /с намалено съдържание на захар/   
    

Бутилирани води общо *, в т.ч   
Натурална общо*, в т.ч.   
    - минерална    
    - изворна    
    - трапезна   
    



Категория напитки Реализирани количества в 
хил. литри  

Газирана общо*,  в т.ч.   
    - минерална    
    - изворна    
    - трапезна   
    

В галони  общо*,  в т.ч.   
    - минерална    
    - изворна    
    - трапезна   
    

Негазирани напитки общо*, в т.ч.   
    - тихи и пуншове    
    - разтворими    
    - сиропи   
    

Плодови сокове общо*, в т.ч.    
    - сокове 100 %   
    - нектари   
    

Спортни и енергийни н-ки   
    

Студен чай   
    

Други:   
 
Кандидатите за асоциирано членство представят описание на дейността и нейната 

свързаност с производството на безалкохони напитки: .......................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 
Прилагаме: 
- документ, удостоверяващ решението на управителните органи за членство във 
Асоциацията; 
- копие от удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация /в случай, че не е 
посочен ЕИК в заявлението/; 
- Копие от удостоверението за данъчна регистрация; 
- Отчет за приходите и разходите към баланса за последната финансова година /в случай, че 
не е публикуван в Търговския регистър/; 
- Мотивирани препоръки от двама редовни члена на АПБНБ. 
 
 
Дата:                                                                     Заявител……………………………………… 
                                                                                                       (подпис и печат) 
                                                                            Име и длъжност…………………………… 


