Приложение № 21 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ (Образец КХ № 21)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Областна дирекция по безопасност на храните ............................................

ЗАПОВЕД
№.........................../.......................г.
за възобновяване на дейността на обект
Подписаният ………….................................................................. директор на ОДБХ
(име, презиме, фамилия)

..........................................................................................., като взех предвид констатациите,
посочени в Констативен протокол №........................./................................г., съставен при
извършване на проверка на ................................................................................................
(вид на обекта и на дейността, която се извършва в него)
......................................................................................................................................................,

находящ се в гр./с...............................................................,ж.к./ ул..........................................,
№............, бл.............., вх.........., община ........................................., област...........................,
стопанисван от ...........................................................................................................................
(наименование на юридическото лице / име на едноличния търговец)

със седалище и адрес на управление гр./с.................................................................
ж.к./ул...........................................................................................№............,бл........., вх...........,
тел..............................,община.................................................,област.......................................,
ЕИК / БУЛСТАТ/ ЛНЧ ...................................................,е-mail ..............................................,
който съдържа и становище за възобновяване на дейността на посочения обект,
отменям Заповед № .........................../........................г. за спиране на дейността на обекта
и на основание .................................................... от Закона за храните.
(съответно чл.26, ал.13 или чл.44, ал.8, т.2 или чл. 25, ал. 2 от Закон за управление на
агрохранителната верига)

ВЪЗОБНОВЯВАМ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(посочва се дейността на обекта, която се възобновява)

Считано от………………………………. г.
На основание чл. 26, ал. 13 от Закона за храните, заповедта може да се обжалва
в 14-дневен срок от съобщаването ú по реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред изпълнителния директор на БАБХ или пред Административен съд – гр.
.............................................. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.
(Текстът се изписва само в случаите на възобновяване на дейност на обект по чл. 26, ал. 1 от ЗХ)

ДИРЕКТОР:
(подпис, печат)
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РАЗПИСКА
Подписаният .........................................................................., с адрес...................................
(име, презиме фамилия)

.....................................................................................................................,тел...........................
..............................., в качеството ми на .....................................................................................
(служебно качество на лицето)

на ..................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице / име на едноличния търговец)

със седалище и адрес на управление гр./с.................................................................
ж.к./ул...........................................................................................№............,бл........., вх...........,
тел..............................,община.................................................,област.......................................,
ЕИК / БУЛСТАТ/ ЛНЧ ..................................................., с подписа си удостоверявам, че
получих екземпляр от Заповед № ......................... /.....................г., издадена от директора
на ОДБХ-гр. ................................................................................................................................

............................................
(дата)

............................................
(подпис)

Лицето отказва да получи заповедта:
Свидетел: ..................................................
(подпис)

Връчил: ...............................................
(подпис)

.....................................................................

...............................................................

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, адрес)

(собствено, бащино и фамилно име)

