Приложение №25 към Заповед № РД 11-470/20.05.2011г. на изп. директор на БАБХ

(Образец БАБХ №30)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
на обект за обработка и / или преработка и търговия на дребно с храни от
животински произход
№ ............................./.............................г.

ОДБХ гр. ..................................
на основание чл. 12, ал.2 , ал.9 и ал. 10 от Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90/1999 г., изм. и
доп. бр.8/2011 г.) и във връзка с чл. 40 от Наредба №26/14.10.2010 г. за специфичните
изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински
произход,(Обн. ДВ. Бр. 84 от 26.10.2010г.), във връзка със Заявление вх. № ......../.................г.
и Протокол №............./..............20.....г. от извършена проверка от комисия на основание
Заповед № ........./...................г. на Директора на ОДБХ – гр. ........................

УДОСТОВЕРЯВА,
че обект за обработка и/или преработка и търговия на дребно
с адрес:.гр./с. .............................................................. община ........................................................
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.......................
собственост на фирма........................................................................................................................
(пълно наименование на лицето – ЮЛ или ЕТ)

със седалище ......................................................................................................................................
адрес на управление: гр./с. ............................................... община..................................................
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел........................
ЕИК/ БУЛСТАТ..................................................
отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 като обект за търговия на дребно
със следните групи храни от животински произход:
1............................................ 3...................................................
2............................................ 4...................................................

5...........................................
6...........................................

и за обработка и / или преработка на ..........................................................................................
/посочва се вида на обработената и/или преработена суровина/

Обектът е вписан в Регистъра на Обекти за търговия на дребно, осъществяващи дейност в
съответствие с чл.1, т.2 от Наредба 26 от 14 октoмври 2010 г. за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход,
с ветеринарен регистрационен номер ....................................
ДИРЕКТОР:.................................................
( подпис )

.....................................................
(име,фамилия и печат)

Настоящото удостоверение за регистрация се издава в два еднообразни екземпляра – един
за обекта и един за ОДБХ.
 Гр. …………, п.к……. , ул. ………………………..
 ……………, ………………, www.babh.government.bg

