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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР. СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е

От:
(име, презиме и фамилия на собственика/упълномощено лице на превозвача)

Адрес*

(адрес на управление на юридическото лице – държава, населено място, п.к., ул. №, бл., вх., ап., телефон, факс, ел. поща)

Дан.№  БУЛСТАТ

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 
 
Моля, да ми бъде издаден лиценз за превоз на животни на основание чл. 165 от ЗВД за

(кратки пътувания/ продължителни пътувания)

Транспортното средство с което ще се превозват животните е:
         (вид и марка)

с регистрационен № , площ в м2 на платформата/контейнера 

и възможност да превозва 

(вид и брой на животните – за всеки вид се описва броя на животните, които могат да се превозват)

Транспортното средство е собственост на
(име, презиме и фамилия)

с адрес за кореспонденция:

Номер и дата на издаване на регистрационния талон на транспортното средство

Номер и дата на издаване на сертификата за одобрение на транспортното средство

Номер и дата на издаване на лиценза за извършване на международен/вътрешен превоз на товари 

Номер и дата на издаване на удостоверението за правоспособност по чл. 164, ал. 1 от ЗВД на водача и 
придружителя на животните

Прилагам следните документи: 
1. План за спешни действия при влошаване здравословното състояние на животните и инциденти при 
транспортирането. 
2. Запис от навигационната система, съгласно чл. 6, т.9 на Регламент 1/2005/ЕО, показваща местоположението на 
транспортното средство (Приложение І, глава VІ, т. 4.1 на Регламент 1/2005/ЕО ) – само за продължителни 
пътувания. 
3. Запис от отваряне/затваряне на вратите за товарене/разтоварване на животните, съгласно (Приложение І, глава 
VІ, т. 4.1 на Регламент 1/2005/ЕО – само за продължителни пътувания. 
4. Декларация за осигурена постоянна връзка между превозвача и водача – само за продължителни пътувания. 
5. Копие от документ за собственост или нотариално заверен договор за наем на транспортното средство
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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 и при 
спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно  защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
  
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 23.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

* Попълването не е задължително
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НАБЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕГР. СОФИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
(име, презиме и фамилия на собственика/упълномощено лице на превозвача)
(адрес на управление на юридическото лице – държава, населено място, п.к., ул. №, бл., вх., ап., телефон, факс, ел. поща)
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, Моля, да ми бъде издаден лиценз за превоз на животни на основание чл. 165 от ЗВД за
(кратки пътувания/ продължителни пътувания)
									(вид и марка)
(вид и брой на животните – за всеки вид се описва броя на животните, които могат да се превозват)
(име, презиме и фамилия)
с адрес за кореспонденция:
Прилагам следните документи:1. План за спешни действия при влошаване здравословното състояние на животните и инциденти при транспортирането.2. Запис от навигационната система, съгласно чл. 6, т.9 на Регламент 1/2005/ЕО, показваща местоположението на транспортното средство (Приложение І, глава VІ, т. 4.1 на Регламент 1/2005/ЕО ) – само за продължителни пътувания.3. Запис от отваряне/затваряне на вратите за товарене/разтоварване на животните, съгласно (Приложение І, глава VІ, т. 4.1 на Регламент 1/2005/ЕО – само за продължителни пътувания.4. Декларация за осигурена постоянна връзка между превозвача и водача – само за продължителни пътувания.5. Копие от документ за собственост или нотариално заверен договор за наем на транспортното средство
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 и при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно  защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.   Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
* Попълването не е задължително
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