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ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г.

От
(трите имена)

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

производител)
на

(№ и местонахождение на земеделското стопанство)

със седалище* гр./с.

адрес на управление*

адрес за кореспонденция

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

тел/факс  e-mail

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

 УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,   
 
Желая на основание т. 5 към Раздел II от Приложение № 11 към чл. 33, ал. 1 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за 
прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 “Развитие на стопанства 
и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. да ми бъде издадено 
становище, в което да бъде посочено, че притежаваното от мен земеделско стопанство отговаря на изискванията за 
съхранение и безопасност на фуражите, посочени в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските 
изисквания към животновъдните обекти. 
 
Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат обработени само за нуждите на БАБХ.

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 03.05.2022 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 – 80, версия 02/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ,
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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 прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(трите имена)
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия, № и дата, земеделски производител)
(№ и местонахождение на земеделското стопанство)
(област, община, населено място, адрес, пощенски код, пощенска кутия)
         УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР,  Желая на основание т. 5 към Раздел II от Приложение № 11 към чл. 33, ал. 1 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. да ми бъде издадено становище, в което да бъде посочено, че притежаваното от мен земеделско стопанство отговаря на изискванията за съхранение и безопасност на фуражите, посочени в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
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. 
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