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ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за вписване в Регистъра на одобрените представители от фуражния сектор, 

упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави (чл. 10 на Регламент (ЕО) № 183/2005 
относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите) и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 109 

за официалния контрол върху фуражите (Обн. ДВ. бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.)

От:
(трите имена)

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

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

със седалище*: гр./с.

адрес на управление*:

адрес за кореспонденция:

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

тел/факс: , e-mail:

ЕИК / БУЛСТАТ:

идентификационен номер на обекта по чл. 20, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.)

(име, презиме, фамилия)

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
Желая да бъда вписан в Регистъра на одобрените представители, осъществяващи внос на фуражи от трети 
страни. 
 
Заявявам, че ще извършвам дейност “внос на фуражи от трети държави” на посочените по-долу фуражи 
(Моля, отбележете. Възможни са повече от едно отбелязвания): 

І. Фуражни добавки: 
1. Изброени в глава 1 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите, както 
следва:

1.1. Хранителни добавки: 

1.2. Зоотехнически добавки:

1.3. Технологични добавки - добавките, които са предмет на точка 1, буква б) „антиоксиданти” от 
Приложение І към Регламент (ЕО) № 1831/2003: 
- антиоксидантите с фиксирано максимално съдържание 
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1.4. Сензорни добавки- добавките, които са предмет на точка 2, буква а) „оцветители” от Приложение І 
към Регламент (ЕО) № 1831/2003: 
- каротиноиди и ксантофили

2. Кокцидиостатици и хистомоностатици, изброени в чл. 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 
1831/2003 

ІІ. Премикси, изготвени на основата на фуражни добавки: 
Изброени в глава 2 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите:

1. Зоотехнически добавки: добавките, които са предмет на точка 4, буква г) „други зоотехнически добавки“ 1  от 
Приложение І към Регламент (ЕО) № 1831/2003:

2. Кокцидиостатици и хистомоностатици  
Забележка: Само при спазване на изискванията на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 за фуражните 
добавки.

3. Хранителни добавки:

добавките, които са предмет на точка 3, буква а) от Приложение І към Регламент (ЕО) № 1831/2003: витамини А и 
D;
добавките, които са предмет на точка 3, буква б) от Приложение І към Регламент (ЕО) № 1831/2003: 
микроелементи мед и селен

ІІІ. Медикаментозни фуражи

Заявявам, 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 подържат писмени 
процедури, основани на принципите на НАССР. 
С настоящето Заявление за одобрение, в качеството си на представител на предприятието/ята от трета държава ще 
внасям по–горе посочените фуражи от посочените в Декларацията/Декларациите предприятие/я и при спазване на 
декларираните условия 
За вписване в Регистъра на одобрените представители от фуражния сектор, упражняващи дейност – внос на 
фуражи от трети страни се подава заявление с попълнена декларация. 
При всеки следващ внос на фуражи от трети държави, се подава само попълнена декларация, приложение 
към настоящото заявление. 
При всеки внос от ново предприятие от трета страна се подава отделна Декларация. 

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: 

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Заявител:

трите имена на заявителя / пълномощника:
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Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 29.04.2022 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. 

1 Лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol), Препарат Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, Препарат от Lactobacillus 
rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), Препарат от лимонена киселина, сорбинова 
киселина, тимол и ванилин, Диметилглицин натриева сол, Амониев хлорид, Препарат от масло от ким, лимонено масло и 
някои сушени билки и подправки, Натриев бензоат, Бензоена киселина, Препарат от калиев диформат (Formi LHS) и други

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ДЕКЛАРАЦИЯ 
По член 21 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (oбн. ДВ, бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 

20/2012 г.) и  Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите

Аз, долуподписаният

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

в:
(име или наименование на юридическото лице в България)

представител на:
(име или наименование на предприятие от третата държава)

адрес на предприятие от третата държава:

ще внасям следните фуражи:
(моля, посочете буквата и точката на заявените по–горе видове фуражи, например В.1.)

В съответствие с член 21 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (обн. ДВ. бр. 84/2006 г., посл. 
изм. и доп. бр. 20/2012 г.) и Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите
  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Предприятието от третата държава отговаря на условията и изискванията, които са еквивалентни на 
приложимите изисквания на Регламент (ЕО) 
№ 183/2005. 
2. Ще поддържам в регистър данни в съответствие с изискванията по приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 
183/2005, част "Поддържане на архиви". 
3. Фуражите, които ще внасям ще отговарят на изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на 
животните (ОВ, L 268 от 18.10.2003 г.). 
4. При промяна в заявените обстоятелства в тридневен срок от настъпването им ще уведомя писмено 
директора на Областната дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 19, ал. 15 от Закона за фуражите 
в съответствие с чл. 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005. 
5. Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните 
данни. Тези данни предоставям доброволно  и давам съгласието си Областната Дирекция по безопасност на 
храните да ги обработва, съхранява и използва за целите на регистрацията, при спазване разпоредбите на 
Закона за защита на личните данни. 
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 вписване в Регистъра на одобрените представители от фуражния сектор,упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави (чл. 10 на Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите) и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (Обн. ДВ. бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2012 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)
(име, презиме, фамилия)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Желая да бъда вписан в Регистъра на одобрените представители, осъществяващи внос на фуражи от трети страни.Заявявам, че ще извършвам дейност “внос на фуражи от трети държави” на посочените по-долу фуражи(Моля, отбележете. Възможни са повече от едно отбелязвания): 
І. Фуражни добавки:
1. Изброени в глава 1 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите, както следва:
ІІ. Премикси, изготвени на основата на фуражни добавки:
Изброени в глава 2 на Приложение ІV към Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите:
3. Хранителни добавки:
Заявявам, 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 подържат писмени процедури, основани на принципите на НАССР.С настоящето Заявление за одобрение, в качеството си на представител на предприятието/ята от трета държава ще внасям по–горе посочените фуражи от посочените в Декларацията/Декларациите предприятие/я и при спазване на декларираните условияЗа вписване в Регистъра на одобрените представители от фуражния сектор, упражняващи дейност – внос на фуражи от трети страни се подава заявление с попълнена декларация.При всеки следващ внос на фуражи от трети държави, се подава само попълнена декларация, приложение към настоящото заявление.При всеки внос от ново предприятие от трета страна се подава отделна Декларация. 
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: 
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. 
1 Лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol), Препарат Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, Препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), Препарат от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин, Диметилглицин натриева сол, Амониев хлорид, Препарат от масло от ким, лимонено масло и някои сушени билки и подправки, Натриев бензоат, Бензоена киселина, Препарат от калиев диформат (Formi LHS) и други
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ДЕКЛАРАЦИЯ
По член 21 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (oбн. ДВ, бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.) и  Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и дата)
(име или наименование на юридическото лице в България)
(име или наименование на предприятие от третата държава)
(моля, посочете буквата и точката на заявените по–горе видове фуражи, например В.1.)
В съответствие с член 21 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (обн. ДВ. бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.) и Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Предприятието от третата държава отговаря на условията и изискванията, които са еквивалентни на приложимите изисквания на Регламент (ЕО)№ 183/2005.2. Ще поддържам в регистър данни в съответствие с изискванията по приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005, част "Поддържане на архиви".3. Фуражите, които ще внасям ще отговарят на изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ, L 268 от 18.10.2003 г.).4. При промяна в заявените обстоятелства в тридневен срок от настъпването им ще уведомя писмено директора на Областната дирекция по безопасност на храните, съгласно чл. 19, ал. 15 от Закона за фуражите в съответствие с чл. 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 183/2005.5. Известно ми е, че данните, които предоставям са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни предоставям доброволно  и давам съгласието си Областната Дирекция по безопасност на храните да ги обработва, съхранява и използва за целите на регистрацията, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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