Приложение № 31 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ

(Образец КХ № 31)

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

ЗАПОВЕД
за вписване в регистъра на превозно средство за транспортиране на храни
№ …...../..........г.
Подписаният.......................................................... директор на ОДБХ.............................................
(име и фамилия )

във връзка с представената документация по заявление вх. № .................../.......................г.
На основание чл. 55, ал. 8, т. 2 от Закона за храните
НАРЕЖДАМ
да се впише/ат в регистъра по чл. 24, ал. 1 превозно/и средство/а за транспортиране на храни:
1. марка, модел и вид на превозното средство …….……………………………………………….
ДК № ……………………………………….. товароподемност …………………………………….
обем (за цистерните и контейнерите) ………….… идентификационен № ……………………….
видове храни, които ще се транспортират ..........................................................................................
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………
номер на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България
или лиценз за извършване на международен превоз на товари съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози – когато е приложимо ….............................................................................
(висват се в поредица всички транспортни средства, получили одобрение по процедурата на чл. 55 от ЗХ)

2. марка, модел и вид на превозното средство …….……………………………………………….
ДК № ……………………………………….. товароподемност …………………………………….
обем (за цистерните и контейнерите) ………….… идентификационен № ……………………….
видове храни, които ще се транспортират ..........................................................................................
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………
номер на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България
или лиценз за извършване на международен превоз на товари съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози – когато е приложимо ….............................................................................
(висват се в поредица всички транспортни средства, получили одобрение по процедурата на чл. 55 от ЗХ)

собственост на ......................................................................................................................................
(име / наименование на собственик (едноличния търговец / юридическото лице), ползвателя на превозното
средство)

ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................,
Седалище и адрес на управление в гр./с ..................................... ул................................................ №.........
общ........................................................................................ обл.................... ...................................................,

ДИРЕКТОР:
(Подпис, печат)

 Гр. …………, п.к……. , ул. ………………………..
 ……………,
………………, www.babh.government.bg

