Образец КФ – 46-Версия 02/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 ………………………………..

РАЗПОРЕЖДАНЕ №…………
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ, ПОДЛАГАНЕ НА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ
И/ИЛИ ДЕТОКСИКАЦИЯ, ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА НА ФУРАЖИ ИЛИ
УНИЩОЖАВАНЕ
Днес,..................... 20....... в гр. /с./ .......................................................................................,
долуподписаният:..............................................................................................................................
на длъжност ..................................................... при ОДБХ гр. ......................................................,
на основание чл:.................................................................................. от Закона за фуражите
(чл. 34в, ал. 1, чл. 45, ал. 4)

РАЗПОРЕЖДАМ:
.............................................................................................................................................................
(използване за други цели, подлагане на деконтаминация и/или детоксикация, изтегляне от пазара на
фуражи или унищожаване)

на..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(посочват се вид на фуража, предназначение на фуража (вид и категория животни), партиден номер, дата на
производство, срок на годност, брой на опаковките, единично тегло, общо количество, производител)

в присъствието на: ............................................................................................................................
(собственик на обекта /негов представител)

на длъжност.......................................... в................................................. .......................................,
(име или наименование на оператора във фуражния сектор)

с регистрационен/идентификационен №........................................................................................,
налични/установени в обект: ...........................................................................................................
(склад готова продукция, склад суровини, склад добавки и премикси, силозни клетки и др.)

поради следните причини ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(посочват се нарушенията)

установени с ......................................................................................................................................
(№ на акта за забрана, името/имената и длъжността/тите на лицето/ата, съставило/и акта, констативен протокол,
номер и дата, протокол от изпитване)

Унищожаването да се извърши чрез ...............................................................................................
(начин на унищожаване)
Настоящото разпореждане може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му, съгласно чл. 34в,
ал. 1 от Закона за фуражите.
За неизпълнение на разпореждането е предвидена административнонаказателна отговорност по реда на чл. 77и от
Закона на фуражите.

Дата на връчване: ..................................
Свидетел при отказ да
се получи разпореждането:

Съставил разпореждането:
................................................................................
(трите имена и подпис)

...............................................
(трите имена, подпис)

Адрес: ............................................

Собственик на обекта/негов представител
..............................................................................
(трите имена и подпис)

Настоящото разпореждане се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - по един за оператора или негов
представител, за ОДБХ и за досието на оператора.

 Гр. ………….……, п.к………….. , ул. …………………..………………..
 ………………….………, …………………….………………, www.babh.government.bg

