
Образец ЗХОЖ – 127 / Утвърден със Заповед № РД 11-481/07.03.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Стр 1 от 1URI 1580

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация на ветеринарен лекар

От:
(име на ветеринарния лекар)

Постоянен адрес*:
(населено място, пощ. код, община, област)

(ул., №, бл., вх., ет., ап., пощенска кутия, телефон)

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
 Моля, да бъда регистриран за упражняване на ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно 
заведение на основание чл. 34, ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, представляващо 

(описва се вида на ветеринарното лечебно заведение – ветеринарна клиника/, ветеринарна амбулатория/, ветеринарна 
лаборатория)

находящо се в:
(населено място, пощ. код, ул., №, бл., бх., ап., пощенска кутия)

(община, област)

Уникалният регистрационен номер на ветеринарното лечебно заведение е:

Прилагам следните документи: 
- Копие от диплома за ветеринарномедицинско образование.

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 и при 
спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно  защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

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 28.04.2022 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. 
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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 ветеринарен лекар
(име на ветеринарния лекар)
(населено място, пощ. код, община, област)
(ул., №, бл., вх., ет., ап., пощенска кутия, телефон)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
         Моля, да бъда регистриран за упражняване на ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение на основание чл. 34, ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, представляващо 
(описва се вида на ветеринарното лечебно заведение – ветеринарна клиника/, ветеринарна амбулатория/, ветеринарна лаборатория)
(населено място, пощ. код, ул., №, бл., бх., ап., пощенска кутия)
(община, област)
Прилагам следните документи:
- Копие от диплома за ветеринарномедицинско образование.
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 и при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно  защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
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. 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
158001ZVLNv01
158001ZVLNv01.pdf
	URI: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	txt_izhodyashtNomer: 
	date_dataIzh: 
	txt_vhodyashtNomer: 
	date_dataNaPodavane: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	ZvlnPersonFullName: 
	text: 
	Check_address: 0
	address: 
	courier1: 0
	courier2: 0
	courier3: 0
	CheckBox6: 0
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2022-04-28
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 



