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ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ гр...........................

УРИ № ...................../......................г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на обект за производство и търговия с храни
от ......................................................................................................

ЕГН

(трите имена)

живущ: гр./с. ...................................................... община .......................................................................
ж.к./ул.............................................................. № ........ бл. .......вх. .......ап.......тел................................
електронен адрес (e-mail): ……………………………………………………………………..………
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: ……………………..………………………
ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ОБЕКТ ЗА: (отбележи с Х) производство на храни

, търговия
на едро с храни
, търговия на дребно с храни/ заведение за обществено хранене
,
обработка/преработка на храни по чл.40 от Наредба № 26/2010
, временен обект за период от
……….до ………… ; сезонен обект
, кораб
, обект за изкупуване на диворастящи гъби
и/или горски плодове
, обект за първично производство на култивирани гъби
....................................................................................................................................................................
(наименование и вид на обекта, вида на кораба-риболовен кораб / кораб –фризер /кораб-фабрика)

с адрес: гр./с. ................................................................... община ..........................................................
ж.к./ул......................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.........................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Обектът отговаря на приложимата нормативна уредба и хигиенните изисквания спрямо
дейностите и храните, които са заявени.
2. Запознат\а съм с действащото законодателство в областта на храните, свързано със заявените от
мен дейности.
3. Обектът отговаря на изискванията, отнасящи се към заявените дейности.
4. Има разработени добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на
опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато
цялостното внедряване на системата е неприложимо.
5. Има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в
обекта.

Моля, денят и часът на проверката по чл. 12, ал. 8 от ЗХ да се уточнят предварително със
заявителя.
НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА:

на гише

, чрез електронна поща

, по поща

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Списък на групите храни, които ще се произвеждат/ предлагат в обекта, съгласно §1, т.12 от ЗХ, по
съответния образец на БАБХ.
2. Декларация по чл.12, ал.5 от ЗХ, Образец БАБХ № 46 ( важи само за обекти за производство на храни).
3. Документ за платена такса в размер, определен в Тарифа за таксите, които се събират от Българската
агенция по безопасност на храните.
4. Копие от валидно свидетелство за годност на кораба, издаден от “Изпълнителна агенция морска
администрация (за черноморските кораби).
5. Копие от позволителното за плаване и контролния талон за годност на кораба, издадени от “Изпълнителна
агенция морска администрация” (за корабите от вътрешните водоеми) .

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

ЗАЯВИТЕЛ:....................................................
(подпис и печат)
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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

