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Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация/одобрение  на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни 

От: , ЕГН:
    (трите имена)

в качеството си на:
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено 

пълномощно)
на фирма:

със седалище:

адрес на управление:
(населено място, пощ. код, община, област, ул., №, бл., вх., ет., ап., пощенска кутия, телефон)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЛНЧ: , e-mail:

ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ/ОДОБРЕНИЕ НА ОБЕКТ ЗА: (отбележи с Х) 

производство на храни търговия на едро с храни
търговия с храни от наети складови площи търговия на дребно с храни/ заведение за обществено хранене
обработка/преработка на храни по чл. 40 временен обект за период от  до

подвижни обекти автомати за храни
кораб/лодка първично производство на храни от животински или неживотински произход
обработка на дивеч транспортиране на храни
търговия с храни от разстояние друг

(вид на обекта, вкл. комбинирано производство по чл. 35, ал. 1, вида на кораба-риболовен кораб /кораб-фризер / кораб-
фабрика, вид на животновъдния / растениевъдния обект)

с адрес: гр./с. , община:

ж.к./ул.: № бл. вх. ап.

тел.

регистрационен номер на животновъдния обект:
(попълват се при първично производство )

одобрителен номер на обект за търговия на едро:
попълва се при търговия от наети складови площи)

Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията №:  /

Видове дейности:

(попълват се дейностите извършвани в обекта по видове и други свързани дейности – когато е приложимо ) 

Брой обекти: подвижни обекти Брой обекти: подвижни обекти , автомати за храни
(попълва се броя на обектите и Приложение № 2 към заявлението)
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Вид водоснабдяване в обекта:

Начин на отвеждане на отпадните води:

Производствен складов капацитет: (отбележи с Х)
(за обекти за производство, преработка на храни, обекти за търговия) 

Средства за комуникация при търговия от разстояние:
(попълва се начина за търговия: телефон, електронен адрес, интернет страница, пощенски адрес или други)

Регистриран/ одобрен обект, от който се извършва търговия с храни от разстояние:

(вид на обекта, адрес, одобрителен номер)

Доставчик на услуги, управляващ средство за комуникация от разстояние по чл. 60, ал.1, т. 2 
попълва Приложение № 3.

Превозни средства за транспортиране на храни по чл. 52:

(попълва се брой, вид и ДК № на превозните средства за транспорт на храни – собствени и/или наети)

Регистрирани превозни средства за транспортиране на храни по чл. 50, ал.1 и 2:

(попълва се брой, вид и ДК № номер на превозните средства)

Превозни средства за транспортиране на храни по чл. 50, ал.1 и 2, подлежащи на регистрация:

(посочва се брой на превозните средства и се попълва приложение № 4)

Наименование на ловното сдружение:

Площ на ловностопанските райони на ловните дружини, членуващи в него:

Местонахождение и капацитет на пункта за обработка на дивеч:

Отговорни лица за хигиената и поддръжката на пункта за обработка на дивеч, както и правила за организацията на 
дейността в пункта:

Вида на дивеча, от който ще се добива месото:

Дата на започване на дейността:
(попълва се, когато е приложимо, съответната дата, която не може да бъде по рано от 14 дни от подаване на заявлението)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При производство на храни в обекта ще се влагат / няма да се влагат , генетично модифицирани храни,

съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), включително компоненти на дадена 
съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма. 

(отбелязва се с Х вярното твърдение само при производство на храни)

Ще предлагам храни от биологично производство, като ще използвам 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 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.);

(отбелязва се с Х когато е приложимо)

При производството, преработката и/или дистрибуцията на храни са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 852/2004;
При производството, преработката и/или дистрибуцията на храни са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 853/2004 – когато е приложимо;
Имам разработен проект на система за управление на безопасността на храните, съизмерима с вида и размера 
на производството, която включва добри практики за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, или 
постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 10, включително технологична документация или 
национални, утвърдени или браншови ръководства и стандарти за групите храни, които ще се произвеждат, 
преработват и/или дистрибутират в обекта; 
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Имам разработен план за осигуряване на проследимост при транспортиране на храни или търговия с храни от 
наети складови площи и за търговия с храни от разстояние;
Съм запознат с нормативните изисквания, посочени в Закона за храните и подзаконовите, нормативни актове, 
издадени по прилагането му, свързани с дейността, която ще осъществявам;
Ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс;

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.

Прилагам  следните документи /отбелязва се с Х/:

Копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, по чл.177, ал.3 от Закона за устройство на 
територията –  когато е приложимо;
Копие от разрешение за строеж по чл.41, ал.1 от Закона за устройство на територията – за стопански и 
второстепенни постройки;
Копие от разрешение за поставяне по чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията – за преместваеми 
обекти;
Копие от документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация – когато е 
приложимо;

Копие от документ за собственост, за наем  или за ползване на обекта;

Копие от регистрационен талон на превозното/ните средство/а;

Копие от документ, удостоверяващ правото на ползване на превозното/ните средство/а – когато е приложимо

Копие на списък с имената на ловците, членуващи в сдружението, които са обучени в съответствие с приложение 
III, раздел IV, глава I от Регламент (ЕО) № 853/2004;

Копие от решение за избор на председател и ръководство на сдружението; 

Копие от договор за наем или документ за ползване на пункта за обработка на дивеч.

Копие от валидно свидетелство за годност на кораба, издаден от “Изпълнителна агенция морска администрация 
(за черноморските кораби)
Копие от позволителното за плаване и контролния талон за годност на кораба, издадени от “Изпълнителна 
агенция морска администрация” (за корабите от вътрешните водоеми)

Моля, денят и часът на проверката по чл. 31, ал. 5 от ЗХ да се уточнят предварително със  заявителя.

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 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)

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Приложение № 1 списък на групи храни 
2. Приложение № 2 данни за подвижни и временни обекти и автомати за храни 
3. Приложение № 3 имена или наименования на бизнес операторите, с които са сключени договори за търговия с храни от 
разстояние и регистрационни номера или номера на одобрение на обектите 
4. Приложение № 4 транспортни средства, подлежащи на регистрация, съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗХ
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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 ДИРЕКТОРА НАОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
З А Я В Л Е Н И Е
за регистрация/одобрение  на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни 
				(трите имена)
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)
(населено място, пощ. код, община, област, ул., №, бл., вх., ет., ап., пощенска кутия, телефон)
ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ/ОДОБРЕНИЕ НА ОБЕКТ ЗА: (отбележи с Х) 
(вид на обекта, вкл. комбинирано производство по чл. 35, ал. 1, вида на кораба-риболовен кораб /кораб-фризер / кораб-фабрика, вид на животновъдния / растениевъдния обект)
(попълват се при първично производство )
попълва се при търговия от наети складови площи)
(попълват се дейностите извършвани в обекта по видове и други свързани дейности – когато е приложимо )

(попълва се броя на обектите и Приложение № 2 към заявлението)
(за обекти за производство, преработка на храни, обекти за търговия) 
(попълва се начина за търговия: телефон, електронен адрес, интернет страница, пощенски адрес или други)
(вид на обекта, адрес, одобрителен номер)
Доставчик на услуги, управляващ средство за комуникация от разстояние по чл. 60, ал.1, т. 2 попълва Приложение № 3.
(попълва се брой, вид и ДК № на превозните средства за транспорт на храни – собствени и/или наети)
(попълва се брой, вид и ДК № номер на превозните средства)
(посочва се брой на превозните средства и се попълва приложение № 4)
(попълва се, когато е приложимо, съответната дата, която не може да бъде по рано от 14 дни от подаване на заявлението)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
, генетично модифицирани храни,
съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), включително компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма.
(отбелязва се с Х вярното твърдение само при производство на храни)
(отбелязва се с Х когато е приложимо)
Прилагам  следните документи /отбелязва се с Х/:
Моля, денят и часът на проверката по чл. 31, ал. 5 от ЗХ да се уточнят предварително със  заявителя.
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)
ПРИЛОЖЕНИЯ:1. Приложение № 1 списък на групи храни2. Приложение № 2 данни за подвижни и временни обекти и автомати за храни3. Приложение № 3 имена или наименования на бизнес операторите, с които са сключени договори за търговия с храни от разстояние и регистрационни номера или номера на одобрение на обектите4. Приложение № 4 транспортни средства, подлежащи на регистрация, съгласно чл. 50, ал. 1 и 2 от ЗХ
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