Образец КФ – 38-Версия 04/Утвърден със Заповед № РД 11-347/02.03.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните
Областна дирекция по безопасност на храните ………………………………..
ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
№ ........../……………………….. г.

Днес,.............. 20..... г., подписаният/ата ……………................................................................... на длъжност
........................................................ в присъствието на...................................................................................................., на
длъжност ………………………………....................................... в …………………….………………............................
................................................................................................................................. с регистрационен/идентификационен
номер и/или регистрационен номер на животновъден обект:...................................................................... на основание
чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за фуражите, взех от .............................................................................................
..................................................................................................................................гр./с.......................................................,
ул.....................................№.......тел................................................................e-mail:.............................................................
(данни за оператора и точното място на вземане на пробата)

ВИД НА ОПЕРАТОРА:
 Одобрен производител
на комбинирани фуражи
 Регистриран производител
на комбинирани фуражи

 Одобрен производител
на премикси
 Регистриран производител
на фуражни суровини

 Регистриран търговец на
комбинирани фуражи и
фуражни суровини

 Одобрен производител
на фуражни добавки
 Регистриран
производител на
премикси
 Регистриран оператор,
транспортиращ фуражи


Одобрен производител
 Одобрен търговец на
на фуражни суровини
фуражи
 Регистриран производител  Регистриран търговец на
на фуражни добавки
фуражни добавки и премикси

 Регистрирани оператори

Оператори отдаващи
разфасоващи, пакетиращи,
складове под наем
етикетиращи и съхраняващи
фуражи
 Ферми (Приложение І и ІІІ  Ферми (Приложение ІІІ към  Първични производители

Други оператори
към Регламент (ЕО) №
Регламент (ЕО) № 183/2005)
(Приложение І към
183/2005)
Регламент (ЕО) №183/2005)
Във фермата се отглеждат:
Във фермата се отглеждат:
o преживни животни1
o преживни животни1
……………………….………… ……………………….…………
o свине
o свине
o птици
o птици
o други2 …………………….
o други2 …………………….

 Одобрен производител
на медикаментозни фуражи

ПРОБИ ОТ: (вид на фуража/вид и категория животни, когато се отнася за премикси и комбинирани
фуражи):……………………………...................................................................................................... ...............................
................................................................................................................................................................................................
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ





ПАРТИДА, №,
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

КОЛИЧЕСТВО
(тона)

№ ПРОБА
- лаборатория
- арбитраж ОДБХ

За изхранване
Пускане на пазара
За собствена ферма
Друго

- оператор

Пробите
са
предназначени
за
анализ
в
акредитирана
лаборатория
по
следните
причини:................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Приложени
документи:................................................................................................................................................
Пробите са взети в съответствие с разпоредбите на Приложение І към Регламент (ЕО) № 152/2009 на
Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на
официалния контрол на фуражите (с измененията).
Взел пробите:..........................................................
(подпис)

Представител на оператора:..................................
(подпис)

Гр./с.........................................................................
Дата:...................................................20...............г.
1

Посочва се вида/категорията на отглежданите животни. Например: говеда, биволи, овце, кози.
2 В „други“ се посочват всички останали животни, различни от изброените по-горе: риби, зайци, еднокопитни и т.н.
 Гр. ………….……, п.к………….. , ул. …………………..………………..
 ………………….………, …………………….………………, www.babh.government.bg

