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 Стр 1 от 1URI 2666

   
ДЕКЛАРАЦИЯ 

  
  

По чл. 23, ал. 3 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.), във връзка с член 17 от Регламент (ЕО) № 183/2005 
относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите за одобрение на оператори във фуражния сектор, 
които не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до 
складовете на потребителите.

Аз, долуподписаният,

в качеството си на
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и дата)

в
(име или наименование на юридическо/физическо лице (ЕТ) 

със седалище:

адрес на управление:

тел/факс  e-mail

ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел: 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
  
При осъществяване на търговия с:

фуражни добавки
премикси, изготвени на основата на фуражни добавки

Не задържам фуражите на склад, а търгувам директно от складовете на производителите и/или търговците 
директно до склада на потребителите. 
Декларацията е неразделна част от Заявлението за одобрение на оператори във фуражния сектор, 
упражняващи дейност търговия на фуражни добавки и/или премикси по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, 
бр. 55/2006 г.). 
  
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 
  
Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат обработени само за нуждите на БАБХ. 

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
  
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 
По чл. 23, ал. 3 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.), във връзка с член 17 от Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите за одобрение на оператори във фуражния сектор, които не задържат фуражи на склад, а търгуват директно от складовете на производителите и/или търговците до складовете на потребителите.
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и дата)
(име или наименование на юридическо/физическо лице (ЕТ) 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
При осъществяване на търговия с:
Не задържам фуражите на склад, а търгувам директно от складовете на производителите и/или търговците директно до склада на потребителите.
Декларацията е неразделна част от Заявлението за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност търговия на фуражни добавки и/или премикси по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.).
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат обработени само за нуждите на БАБХ. 
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: 
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