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ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
за организиране на изложби и състезания със животни и издаване на заповед на директора на 

областните дирекции по безопасност на храните за определяне на ветеринарен лекар за 
осъществяване на контрол върху здравословното състояние на животните, които участват в 

състезанието или изложбата

От
(име/наименование на юридическото или физическото лице)

адрес за кореспонденция

(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)

телефонен номер , e-mail

Булстат/ЕГН

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложение:

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 26.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

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


Образец ЗХОЖКФ –17Е/Утвърден със Заповед № РД 11-1855/12.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ
 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 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за организиране на изложби и състезания със животни и издаване на заповед на директора на областните дирекции по безопасност на храните за определяне на ветеринарен лекар за осъществяване на контрол върху здравословното състояние на животните, които участват в състезанието или изложбата
(име/наименование на юридическото или физическото лице)
(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)
         УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложение:
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)
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