Приложение № 12 към Заповед № РД 11-1685/11.11.2015 г. на изп. директор на БАБХ
Изменен с Приложение № 10 към Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ
ГР....................................

(Образец БАБХ №117)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в списък на наематели-търговци
от ...........................................................................................................................................................
(трите имена)

живущ: гр./с. ........................................................ община ................................................................
ж.к./ул............................................................... № ........ бл. .......вх. .......ап.......тел...........................
в качеството си на ...............................................................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)

на фирма................................................................................................................................................
със седалище ........................................................................................................................................
адрес на управление: гр./с. ........................................................ община...........................................
ж.к./ул.......................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел....................
ЕИК/ БУЛСТАТ.............................................. e-mail: ………....………………..………………..…
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание Заповед №........./...........г на изпълнителния директор на БАБХ, моля да бъда
вписан в списъка на наемателите-търговци:(отбележи с Х) на храни
, странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека
за следните дейности:
Търговия Търговия
на
на едро
дребно

Износ

Търговия
в
ЕО

Внос
от трети
страни
директно
от ГИП

Търговия
с храни с
произход предприятия и
складове в България

Със следните групи храни/ странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека (ненужното се зачертава):
1................................................ 5................................................... 9.............................................
2................................................ 6................................................... 10...........................................
3................................................ 7.................................................... 11...........................................
4................................................ 8.................................................... 12...........................................
Пратките храни ще съхранявам в
................................................................................................................................................................
(наименование и вид на обекта)

с адрес:.гр./с...................................................................община..........................................................
ж.к./ул................................................................№ ........... бл....... вх........ап......тел...........................
собственост на фирма..........................................................................................................................
(пълно наименование на лицето – ЮЛ или ЕТ)

и регистрационен №.............................................................................................................................
с договор за наем №........................................................../..................................................................
НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА: на гише

Дата ...................................г.

, по поща

ЗАЯВИТЕЛ:...................................................
(подпис)
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(Образец БАБХ №117)

Декларация: (при заявено желание за получаване на удостоверението чрез пощенски оператор)
да се отпечатва на гърба на заявлението

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде
получен:
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: …………………………………………….
.....................................................................................................................................................,
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването
му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за
служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка
- лично от звеното за административно обслужване

