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ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - производство и/или 

търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.)

От
(трите имена)

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

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

Единен граждански номер (ЕГН)

Седалище и адрес* на управление:

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

адрес за кореспонденция

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

телефонен номер , факс номер , e-mail

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

местонахождение на обект (за всеки отделен обект под контрола на юридическото/физическото лице (ЕТ) се попълва 
отделно заявление).

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

регистрационен номер на обекта по чл. 17, ал. 1 Закона за фуражите

идентификационен номер на обекта по чл. 20, ал. 1 от Закона за фуражите

Вид на заявлението:

първоначално заявление за промяна или допълване на данни за отстраняване на нередовности

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
Желая да бъда регистриран по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите.  
  
Заявявам, че извършвам следната/те дейност/и: 
(моля отбележете с „Х” случая, който касае, възможни са повече от едно отбелязвания)

1. Производство на комбинирани фуражи с участие само на фуражни суровини, предназначени за пазара:
включващи до три фуражни суровини; включващи над три фуражни суровини 

2. Търговия с комбинирани фуражи:
пълноценни фуражи; 
млекозаместители;
допълващи фуражи, съдържащи фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки;
комбинирани фуражи, съдържащи само фуражни суровини;
минерални фуражи;
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допълващи фуражи, изготвени на основата на меласа;
храни за домашни любимци, предназначени за търговия на едро;
фуражи със специално предназначение 

3. Производство на фуражни суровини предназначени за пазара, съгласно Каталога на фуражните суровини, 
изготвен в съответствие с чл. 24 на Регламент (ЕО) № 767/2009 (моля посочете, наименованието на фуражната 
суровина) както следва:

продукти, получени от преработката на зърнени култури;

продукти, получени от преработката на маслодайни семена и маслодайни плодове;

продукти, получени от преработката на семена на бобови култури;

продукти, получени от преработката на клубеплодни и кореноплодни;

продукти, получени от преработката на други семена и плодове;

продукти, получени от преработката на тревни и груби фуражи;

продукти, получени от преработката на други растения и водорасли;

продукти, получени от преработката на млечни продукти;

продукти, получени от преработката на сухоземни животни;

продукти, получени от преработката на риба и други водни животни;

минерали и получените от тях продукти;

странични продукти от ферментацията на микроорганизми, чиито клетки са били инактивирани или унищожени;

разни (продукти, получени от производството на тестени и макаронени изделия, сладкарски изделия, зърнени 
закуски, захарни изделия, снаксове и др.)
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4. Търговия с фуражни суровини: съгласно Каталога на фуражните суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 на 
Регламент (ЕО) № 767/2009 както следва:

от местно производство от внос

5. При осъществяване на дейността използваните транспортни средства са:

собствени наемни

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Закупувам и използвам фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по Закона за фуражите, 
съгласно чл. 33 от Закона. 
2. При промяна в заявените обстоятелства в тридневен срок от настъпването им ще уведомя писмено директора на 
Областната дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 16, ал. 7 от Закона за фуражите. 
3. Спазвам изискванията за хигиена на фуражите на Приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 относно 
определяне на изискванията за хигиена на фуражите. 
4. Имам определено отговорно лице за обекта, в който извършвам дейност. 
5. Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. 
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, при условие, че са 
спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ С “Х”):

1. При извършване на дейност от обект:

Документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
Декларация, че обектът и дейността отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;
Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;

2. При извършване на дейност, когато не се задържат фуражи на склад:

Декларация по чл. 22а, ал. 3 от Закона за фуражите.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НK. 
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: 

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 04.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

* Попълването от заявителя не е задължително. 



Образец КФ – 01, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, 
изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

 Стр 4 от 4URI 2693

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
Декларация, че са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005. 
Същата е неразделна част от Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи 
дейност - производство и/или търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та,

в качеството си на 

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
са изпълнени всички условия на Регламент (ЕО) № 183/2005. В съответствие с член 6 „Система за анализ на 
риска и критичните точки за контрол (НАССР)” на Регламента са създадени и се поддържат писмени 
процедури, основани на принципите на НАССР. 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.

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 ДИРЕКТОРА НАОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
З А Я В Л Е Н И Е
за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - производство и/или търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.)
(трите имена)
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и дата)
(име или наименование на юридическо/физическо лице (ЕТ)
(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)
(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)
(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)
Вид на заявлението:
         УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,         Желая да бъда регистриран по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите. 
 
Заявявам, че извършвам следната/те дейност/и:(моля отбележете с „Х” случая, който касае, възможни са повече от едно отбелязвания)
1. Производство на комбинирани фуражи с участие само на фуражни суровини, предназначени за пазара:
2. Търговия с комбинирани фуражи:
3. Производство на фуражни суровини предназначени за пазара, съгласно Каталога на фуражните суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 на Регламент (ЕО) № 767/2009 (моля посочете, наименованието на фуражната суровина) както следва:
4. Търговия с фуражни суровини: съгласно Каталога на фуражните суровини, изготвен в съответствие с чл. 24 на Регламент (ЕО) № 767/2009 както следва:
5. При осъществяване на дейността използваните транспортни средства са:
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:1. Закупувам и използвам фуражи само от лица, които са регистрирани и/или одобрени по Закона за фуражите, съгласно чл. 33 от Закона.2. При промяна в заявените обстоятелства в тридневен срок от настъпването им ще уведомя писмено директора на Областната дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 16, ал. 7 от Закона за фуражите.3. Спазвам изискванията за хигиена на фуражите на Приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите.4. Имам определено отговорно лице за обекта, в който извършвам дейност.5. Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. 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, при условие, че са спазени разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ С “Х”):
1. При извършване на дейност от обект:
2. При извършване на дейност, когато не се задържат фуражи на склад:
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НK.
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: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
* Попълването от заявителя не е задължително. 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Декларация, че са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.Същата е неразделна част от Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - производство и/или търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ
(име или наименование на юридическо/физическо лице (ЕТ)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
са изпълнени всички условия на Регламент (ЕО) № 183/2005. В съответствие с член 6 „Система за анализ на риска и критичните точки за контрол (НАССР)” на Регламента са създадени и се поддържат писмени процедури, основани на принципите на НАССР.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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