Приложение № 2 към Заповед № РД 11-2777/24.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ

(Образец КХ № 37А)

ЧЕК ЛИСТ
от проверка на храни и/или материали и предмети в контакт с храни, предназначени за износ,
във връзка със Заявление за издаване на сертификат за износ (вх. №, дата) ............................................................

ИЗНОСИТЕЛ
/Име и адрес на фирмата/
ДАТА
МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРОВЕРКАТА
/Вид на обекта, наименование, адрес, рег. No

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
2.1

да
не
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОВЕРКАТА
Документална проверка на пратката
Сертификат издаден от компетентен
орган на страната на произход
Документи издадени от предприятието
производител
Документи издадени от фирмата
вносител
Документи издадени от фирмата
износител
Доказателства (анализни протоколи,
записи от системите за самоконтрол и
др.) за съответствието на пратката с
изискванията на законодателството в
областта на храните
Физическа и идентификационна проверка на пратката
Съответствие на пратката по вид и

ОПИСАНИЕ
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2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2

(Образец КХ № 37А)

количество с данните от
сертификата/документите
Състояние на опаковката и
пакетиращият материал
Етикетиране и маркиране на пратката
Взети проби
Транспорт на пратката
Вид и номер на транспортното средство
Температурни условия на транспорт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА
КОНСТАТИРАНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СТАНОВИЩЕ КЪМ ДИРЕКТОРА НА
ОДБХ

□ Пратката е придружена/не е придружена от необходимите документи.
□ Пратката съответства/не съответства на придружаващите я документи.
□ Пратката съответства/не съответства на изискванията за безопасност.
□ Изисква се от износителя представянето на допълнителни документи/доказателства за
гарантиране на съответствието на пратката с изискванията на законодателството в
областта на храните в срок до....................................
□ Пратката е спряна от реализация.
□ Пратката е върната на производителя/вносителя
Да издаде/не издаде сертификат за износ на пратката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ненужният текст се зачертава (съответства / не съответства), а приложимото се отбелязва с Х (□, да, не).
ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА
/Име, фамилия, длъжност, подпис/
ПРИСЪСТВАЛ НА ПРОВЕРКАТА
/Име, фамилия, длъжност, подпис/

