1812 Издаване на разрешение за изнасяне на животни и зародишни продукти

o

Издаване на разрешение за изнасяне на животни и зародишни продукти



На основание на:

o

Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 212, ал. 1, т. 1, б. а



Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

o

Не



Орган, издаващ индивидуален административен акт:

o

БАБХ



Срок за предоставяне:

o

10 дни



Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

o

до края на месец януари на годината, последваща издаването му



Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата:

o

Министър на земеделието, храните и горите



Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

o

пред районен съд



Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето
на услугата:

o

по реда на АПК



Електронен адрес за предложения:

o

bfsa@bfsa.bg
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава
информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и
инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо
Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление
Съгласно член 212, точка 1, буква а) от Закона за Ветеринарномедицинската дейност,
експортът на живи животни от Република България за трети държави се разрешава от
изпълнителния директор на БАБХ.

Ветеринарномедицинското разрешение за изнасяне се издава след подаване на
заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ.
Заедно със заявлението във входящо деловодство при ЦУ на БАБХ се подава и
удостоверение за регистрация на животновъдния обект, заготвител на партидата.
За животни предназначени за износ за Република Турция е необходимо да се представи
документ, че същата ще приеме животните (предварително издаден от Турция).
При заявяване на услугата по електронен път идентифицирането на заявителя е
с квалифициран електронен подпис (КЕП).
КЕП е с ниво на осигуреност „високо“, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) №910/2014 г.

