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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 
за издаване на разрешение за оператор на хранителна банка

От

(име и качество на лицето, което подава заявлението, име и адрес / наименование, седалище и адрес на управление на 
оператора) 

Телефон:  ЕИК:  или

(номер и вид на еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 
  
Моля да бъде издадено разрешение за оператор на хранителна банка по чл.98  от Закона за храните, който ще 

осъществява дейността си  в  обект, находящ се в гр./с.

ул.  № , общ.

обл.
(точен адрес на обекта, в който ще се осъществява дейността)

(видове дейности, извършвани в обекта и свързаните с тях дейности – когато е приложимо)

(групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта) 

(брой подвижни, временни, преместваеми или открити обекти, включително автомати, използвани за целите на обработка 
и търговия с храни - когато е приложимо, както и адрес на съответните обекти)

(данни за производствения капацитет – за обекти за производство и преработка на храни, или данни за складов капацитет – 
за обекти за търговия)

(брой, вид и регистрационен номер на превозните средства, собствени и/или наети, които ще се използват за 
транспортиране на храни)

(дата на започване на дейността, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на заявлението)
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В обекта ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по смисъла на чл. 28, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91– когато е приложимо;

(отбелязва се, когато такава дейност ще се извършва)

Прилагам следните документи /отбелязва се с Х/:

1. Копие от документ удостоверяващ правото на оператора на хранителна банка да ползва обекта и/или 
превозните средства за извършване на дейността;

2. Копие от документ за използваната от оператора система за отчетност по чл. 97, т. 4 от Закона за храните; 

3. План за извършване на хранително банкиране, който съдържа: 
а) дейностите по хранително банкиране, които ще се извършват; 
б) годишния прогнозен обем на безвъзмездно предоставените храни; 
в) максималния складов капацитет за съхраняване на безвъзмездно предоставени храни – по видове храни; 
г) начина на унищожаване на храните при изтичане на срока им на годнос

4. Финансова обосновка за източниците на финансиране и за осигуряване на необходимите средства за 
осъществяване на дейностите по хранително банкиране и по унищожаване на храните;
5. Декларация, че заявителят не е в производство по прекратяване по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато заявлението се подава от упълномощено лице към документите, посочени по-горе задължително се 
прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно.

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: Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 09.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

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

Подписаният
(име)

с ЕГН: , с адрес: гр./с. , община

ул.  № , бл. , вх. , ет.  ап.

тел.:

В качеството си на:
(посочва се служебното качество на декларатора)

на обект за: 
(посочва се вида на дейността)

с местонахождение в:
(гр./с., ул., №, общ., обл.)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
     1. съм запознат с нормативните изисквания, посочени в Закона за храните и подзаконовите, нормативни актове, 
издадени по прилагането му, свързани с дейността, която ще осъществявам. 
     2. ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
     3. ми е известно, че действието на издаденото разрешение ще бъде прекратено: 
     а/  при изтичане на срока, за който е издадено; 
     б/  по мое искане, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността по 
хранително банкиране; 
     в/  при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи; 
     г/ когато  не започна да извършвам дейност в срок 12 месеца от влизането в сила на разрешението; 
     д/  когато престана да отговарям на условията, при които е издадено разрешението; 
     е/ когато ми  е наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление за повторно 
нарушаване на разпоредбите на Закона за храните и/или на Закона за данък върху добавената стойност; 
     ж/ при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел. 
     4. 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 й интереси и при спазване на 
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.

Дата:  Декларатор:
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР. СОФИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за оператор на хранителна банка
(име и качество на лицето, което подава заявлението, име и адрес / наименование, седалище и адрес на управление на оператора) 
 или
(номер и вид на еквивалентен документ за регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
 
Моля да бъде издадено разрешение за оператор на хранителна банка по чл.98  от Закона за храните, който ще 
(точен адрес на обекта, в който ще се осъществява дейността)
(видове дейности, извършвани в обекта и свързаните с тях дейности – когато е приложимо)
(групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта) 
(брой подвижни, временни, преместваеми или открити обекти, включително автомати, използвани за целите на обработка и търговия с храни - когато е приложимо, както и адрес на съответните обекти)
(данни за производствения капацитет – за обекти за производство и преработка на храни, или данни за складов капацитет – за обекти за търговия)
(брой, вид и регистрационен номер на превозните средства, собствени и/или наети, които ще се използват за транспортиране на храни)
(дата на започване на дейността, която не може да бъде по-рано от 14 дни от датата на подаване на заявлението)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
(отбелязва се, когато такава дейност ще се извършва)
Прилагам следните документи /отбелязва се с Х/:
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато заявлението се подава от упълномощено лице към документите, посочени по-горе задължително се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно.
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)
ДЕКЛАРАЦИЯ
(име)
(посочва се служебното качество на декларатора)
(посочва се вида на дейността)
(гр./с., ул., №, общ., обл.)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:     1. съм запознат с нормативните изисквания, посочени в Закона за храните и подзаконовите, нормативни актове, издадени по прилагането му, свързани с дейността, която ще осъществявам.     2. ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.     3. ми е известно, че действието на издаденото разрешение ще бъде прекратено:     а/  при изтичане на срока, за който е издадено;     б/  по мое искане, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността по хранително банкиране;     в/  при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи;     г/ когато  не започна да извършвам дейност в срок 12 месеца от влизането в сила на разрешението;     д/  когато престана да отговарям на условията, при които е издадено разрешението;     е/ когато ми  е наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушаване на разпоредбите на Закона за храните и/или на Закона за данък върху добавената стойност;     ж/ при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.     4. 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 й интереси и при спазване на 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.
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