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До 

Управителния съвет 

На Асоциация на производителите  

и вносителите на агротехника и технологии в България - АГРОТЕХ 

 

 

МОЛБА  

ЗА ЧЛЕНСТВО 

 

ОТ 

Дружество ________________________________________________________________ 

(Пълно наименование, правна форма) 

Представляващ ____________________________________________________________ 

(Три имена, длъжност) 

 

Уважаеми господа, 

Желая представляваното от мен дружество,  да бъде прието за член на  Асоциация на 
производителите и вносителите на агротехника и технологии в България – АГРОТЕХ. 

 

 

 

 

 

Дата:________________     С уважение:________________ 

         (Подпис и печат) 
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До 

Управителния съвет 

На Асоциация на производителите  

и вносителите на агротехника и технологии в България - АГРОТЕХ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ОТ 

Дружество ________________________________________________________________ 

(Пълно наименование, правна форма) 

Представляващ ____________________________________________________________ 

(Три имена, длъжност) 

 

Уважаеми господа, 

Декларирам, че минимум 50% от реализирания оборот на представляваното от мен 
дружество за предходната година е от продажби на агротехника и технологии. 

 

 

 

 

 
Дата:________________     С уважение:________________ 

         (Подпис и печат) 
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До 

Управителния съвет 

На Асоциация на производителите  

и вносителите на агротехника и технологии в България - АГРОТЕХ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ОТ 

Дружество ________________________________________________________________ 

(Пълно наименование, правна форма) 

Представляващ ____________________________________________________________ 

(Три имена, длъжност) 

 

Уважаеми господа, 

Декларирам, че съм запознат с целите и правилата на сдружението и ще спазвам 
вътрешните правила и разпоредбите на Устава. 

 

 

 

 

 
Дата:________________     С уважение:________________ 

         (Подпис и печат) 
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До 

Управителния съвет 

На Асоциация на производителите  

и вносителите на агротехника и технологии в България - АГРОТЕХ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ОТ 

Дружество ________________________________________________________________ 

(Пълно наименование, правна форма) 

Представляващ ____________________________________________________________ 

(Три имена, длъжност) 

 

Уважаеми господа, 

Декларирам решението си представляваното от мен дружество да членува в Асоциация 
на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България – АГРОТЕХ. 

С това решение декларирам, че съм запознат с таксите за членски внос и при прием следва 
да заплатя встъпителен членски внос в размер на 1000,00 (хиляда) лева и годишен 
членски внос в размер на 500,00 (петстотин) лева. 

 

 

 

 

 
Дата:________________     С уважение:________________ 
         (Подпис и печат) 



Асоциация на производителите 
и вносителите на агротехника и технологии в България АГРОТЕХ

1839 София 
бул. „Ботевградско шосе“ №316

телефон: 02.490 0101
e-mail: info@agro-tech.bg

www.  agro-tech.bg  

АНКЕТНА КАРТА

Рег. номер  (не се попълва)

Дружество 

ЕИК                       ДДС НОМЕР   

МОЛ 
СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ   

ПЪЛНОМОЩНИК ПРЕД АСОЦИАЦИЯТА 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА  ЕЛЕКТРОНА ПОЩА 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ   

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ (ВИДОВЕ,МАРКИ):

Дата:________________       _______________
(Подпис и печат)

(Моля изберете една или повече опции и опишете в полето)

Съвпада с адреса на управление Друг (моля, посочете)

Производител Официален вносител Търговец Друго

mailto:info@agro-tech.bg
http://www.agro-tech.bg/
http://www.agro-tech.bg/
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