Образец КФ – 32-Версия 02/ Утвърден със Заповед № РД 11 – 388/01.03.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ………………………………..

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА
ОДОБРЕНИЕ
№ ………/….....20…. г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
.......................................................
На основание чл. 19, ал. 4, т. 1, буква б) от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.)
ОДОБРЯВА,
.................................................................................................................................................
(име или наименование на юридическо/физическо лице (ЕТ)
с адрес на управление………………………………………………………………………...
ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел:..................................................................................................................................
одобрена дейност: търговия с:
1. ……………………………………………………………..;
2. ……………………………………………………………...
Приложение № 1 е неразделна част от Удостоверението за одобрение.
Операторът няма да задържа фуражи на склад, а търгува директно от складовете на
производителите и/или търговците директно до склада на потребителите.
е вписан в Регистъра на одобрените обекти по чл. 20, ал. 1 от Закона за фуражите, във
връзка с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за
хигиена под идентификационен номер α BG ………........................................................
Удостоверението за одобрението се преиздава съгласно чл. 19, ал. 15 и 16 и се заличава
съгласно чл. 19, ал. 18 от Закона за фуражите.
ДИРЕКТОР НА ОДБХ:
…………………………………..
(име и фамилия, подпис и печат)
Настоящото Удостоверение за одобрение се издава в два екземпляра – един за лицето и един за Областна
дирекция по безопасност на храните.
 Гр. ………….……, п.к………….. , ул. …………………..………………..
 ………………….………, …………………….………………, www.babh.government.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КЪМ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ
№ ……../…….20…. Г.
на………………………………………………………………………………………….
(име или наименование на юридическо/физическо лице (ЕТ)
с идентификационен номер α BG ………….........................................., както следва:
По Приложение ІVкъм Регламент (ЕО) № 183/2005
ГЛАВА 1
Добавки, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003:
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………...
ГЛАВА 2
Добавки, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003:
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………...
Настоящото Приложение № 1 е неразделна част към Удостоверение за одобрение
№ ……../…...20.... г. и при настъпване на промяна в заявените обстоятелства, съгласно
чл. 19, ал. 15 и 16 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.) се преиздава.

ДИРЕКТОР НА ОДБХ:
…………………………………..
(име и фамилия, подпис и печат)

Настоящото Приложение № 1 се издава в два екземпляра – един за лицето и един за Областна дирекция по
безопасност на храните.

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

