Приложение 2
към Заповед № РД 11-2183/26.10.2018г.
на изпълнителния директор на БАБХ
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР……………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
От…………………………………………………………………………………………………...
(точно наименование на лицето/оператора износител)

със седалище гр./с ………………………………………………………………………………...
адрес на управление……………………………………………………………………………….
адрес за кореспонденция ................................................................................................................
тел/факс………………………………......e-mail………………………….……............................
единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за Търговския регистър или код по
БУЛСТАТ:........................................................................................................................................
представлявано от: ..........................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

в качеството му на...........................................................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и
дата)

Регистрационен номер в официалния регистър за фитосанитарен контрол по чл.6, ал.1,
т.11 от Закона за защита на растенията………………………………………………………….
Заявявам, че извършвам следната дейност:..................................................................................
..................................................................................................................................................,
която е в съответствие с Удостоверение за регистрация по Закона за храните №
............................................................................................................................................................
адрес по местонахождение на обекта: ..........................................................................................
............................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с подписаният Протокол за фитосанитарните изисквания приложими
към износа от България за Китай на белено слънчогледово семе, съгласуван между
Министерство на земеделието, храните и горите на Република България и Генералната
митническа администрация на Китайската Народна Република / ГМАКНР/
Моля, да бъде извършена проверка на предприятие за производство на белен
слънчоглед ..................................................................(посочва се името на предприятието) с

цел потвърждение, че предприятието и продукта отговарят на изискванията разписани в
Протокола и предприятието да бъде препоръчано от БАБХ за регистриране от ГМАКНР и
включване в списъка на одобрените предприятия за износ на белен слънчоглед за
Китайската Народна Република.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм запознат с изискванията описани в Протокол за фитосанитарните изисквания,
приложими към износа от България за Китай на белено слънчогледово семе.
2. Закупувам и/или преработвам слънчоглед произведен на територията на страната
от лица, които са:
 регистрирани като ЗС съгласно изискванията на Наредба № 3;
 регистрирани във фитосанитарния официален регистър като
производители на слънчоглед, предназначен за белене и за износ за КНР
и производителят е поел ангажимента да спазва всички фитосанитарни
изисквания.
3. По време на вегетацията е осъществяван необходимия контрол, при който е
доказана липсата на вредители и са спазени фитосанитарните изисквания на
китайските власти.
4. След прибирането на слънчогледа и доставката му в преработващото предприятие,
гарантирам отстраняването на примеси, като плевели и почва, животински
екскременти и други.
5. Складовете, в които се съхранява слънчогледовото зърно са покрити складове, за
да се предотврати влизането на птици и наличие на гризачи.
6. Складовите помещения, в които се съхранява зърното са достатъчно отдалечени от
животновъдни обекти, с цел да се предотврати вторичното замърсяване с
екскременти от животни.
7. Съгласно изискванията на чл.21 от Закона за храните в обекта има разработена и
внедрена система, осигуряваща възможност за проследяемост на всички етапи от
производство, преработка и дистрибуция на беления слънчоглед (в т.ч. получаване,
складиране на слънчогледа и система за маркиране и идентификация, като по този
начин може да се проследи доставчика на слънчогледа).
8. Спазвам изискванията, относно безопасността и хигиената на храните, които са
посочени в националното и европейското законодателство (Закон за храните,
Наредба № 1/2016, Регламент (ЕО) № 852/2004 и др.).
9. Обектът има разработена и въведена система за управление на безопасността на
храните - добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ
на опасностите и критични контролни точки.
10. Запознат съм с Протокола за фитосанитарните изисквания, приложими към износа
от България за Китай на белено слънчогледово семе, съгласуван между
Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и
Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република.

Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на
Закона за защита на личните данни. Предоставям личните си данни доброволно и давам
съгласието си Българската агенция по безопасност на храните да ги обработва, съхранява
и използва за изпълнение на законните интереси на Агенцията, при условие, че са спазени
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
При промяна в заявените обстоятелства в тридневен срок от настъпването им ще
уведомя писмено директора на Областната дирекция по безопасност на храните.

Приложения:
1. Въпросник на български език с официален превод на английски език.
2. Презентация на предприятието / до 15 слайда на английски език на ел. носител/.

Заявител:......................................................
(трите имена на заявителя, пълномощника)

дата……………..20……...г.

Подпис:.........................
(печат)

