Приложение № 30 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ
Изменен със Заповед № РД 11-1711/23.07.2021 г. на изп. директор на БАБХ

(Образец KХ № 30)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Областна дирекция по безопасност на храните…………………………………..

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
проверка при регистрация на превозно средство
А. Днес,........................г., във връзка със заявление Вх.№ ............./..................г. и на основание Заповед
№.…............./........................г. на директора на ОДБХ – ............................., комисия в състав:
1………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….........
/име, фамилия и длъжност/

извърши проверка на превозно/и средство/а:
1. ………………………………………………………………………………………………………………….
(марка, модел и вид на превозното средство)

ДК № ………………………………….. товароподемност ……..…………………………..……………….
обем (за цистерните и контейнерите) …………………… идентификационен № ………………..……….
2. …………………………………………………………………………………………………………………
(марка, модел и вид на превозното средство)

ДК № ………………………………….. товароподемност ……..…………………………..……………….
обем (за цистерните и контейнерите) …………………… идентификационен № ………………..……….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
(марка, модел и вид на превозното средство)

ДК № ………………………………….. товароподемност ……..…………………………..……………….
обем (за цистерните и контейнерите) …………………… идентификационен № ………………..………
Собственост на.....................................................................................................................................................
/име на фирмата и точен адрес/

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., гр. ............................................, област ..............................................
ж.к./ул.......................................................................№ ........... бл....... вх........ап......тел.....................................
с управител ..........................................................................................................................................................,
Ползвател.....................................................................................................................................................
/име на фирмата и точен адрес/

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., гр. ............................................, област ..............................................
ж.к./ул.......................................................................№ ........... бл....... вх........ап......тел.....................................
с управител ..........................................................................................................................................................,
за съответствието му с изискванията на Регламент (ЕО)852/2004 и Регламент (ЕО)853/2004
Комисията установи, че превозното/ите средство/а:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………
 Гр. …………, п.к……. , ул. ………………………..
 ……………,
………………, www.babh.government.bg
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(описание на съответствията/несъответствията с Регламент(ЕО)852/2004 и Регламент(ЕО)853/2004)

На основание констатациите от проверката комисията дава следното становище:
1. ………………………………………………………………………………………………………………….
(марка, модел и вид на превозното средство)

ДК № ………………………………….. товароподемност ……..…………………………..……………….
обем (за цистерните и контейнерите) …………………… идентификационен № ………………..………
□ Да се регистрира и постави стикер №…………………………………………
□ Да не се регистрира
□ За отстраняване на констатираните несъответствията се връчва предписание
№...................../..........................г., със срок за изпълнение до.................................г
(вярното се отбелязва с “Х“)

2. …………………………………………………………………………………………………………………
(марка, модел и вид на превозното средство)

ДК № ………………………………….. товароподемност ……..…………………………..……………….
обем (за цистерните и контейнерите) …………………… идентификационен № ………………..……….
□ Да се регистрира и постави стикер №…………………………………………
□ Да не се регистрира
□ За отстраняване на констатираните несъответствията се връчва предписание
№...................../..........................г., със срок за изпълнение до.................................г
(вярното се отбелязва с “Х“)

3. ………………………………………………………………………………………………………………….
(марка, модел и вид на превозното средство)

ДК № ………………………………….. товароподемност ……..…………………………..……………….
обем (за цистерните и контейнерите) …………………… идентификационен № ………………..………
□ Да се регистрира и постави стикер №…………………………………………
□ Да не се регистрира
□ За отстраняване на констатираните несъответствията се връчва предписание
№...................../..........................г., със срок за изпълнение до.................................г
(вярното се отбелязва с “Х“)

КОМИСИЯ: 1. .................................
2. .................................
(подписи)
СОБСТВЕНИК НА ОБЕКТА / НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ :
…………………………………..........…………………………………………………………
(трите имена и длъжност)

/...................................../
(подпис)

 Гр. …………, п.к……. , ул. ………………………..
 ……………,
………………, www.babh.government.bg
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Б. Днес,....................................................г., при извършената проверка за изпълнение на горното
предписание, комисията установи:
Предписанието е изпълнено/не е изпълнено, във връзка с което предлагаме:
(грешното се зачертава)

□ Да се регистрира и постави стикер №…………………………………………
□ Да не се регистрира
(вярното се отбелязва с “Х“)
(вярното се отбелязва се с “Х”)

КОМИСИЯ: 1......................................
2.......................................
(подписи)
СОБСТВЕНИК НА ОБЕКТА / НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ:
……………………………………………………………………………………………
(трите имена и длъжност)

………………………………
(подпис)

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

