Приложение № 32 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ

(Образец KХ № 32)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР. .......................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
От .............................................................................................................................................................................
(име на лицето, което подава заявлението)

в качеството на........................................................................на .............................................................................
(управител, директор, пълномощник)

(име / наименование на едноличния търговец

.....................................................................................................................................................................
/юридическото лице)

със .............................................................................................................................................................................
(постоянен адрес / седалище и адрес на управление на едноличния търговец / юридическото лице)

ЕИК /БУЛСТАТ..................................................,телефон: .........................................,факс..................................
УВАЖАЕМА / И Г-ЖО / Г-Н ДИРЕКТОР,
Моля, на основание чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност да бъде регистрирано
следното транспортно средство :
1. Автомобил ..........................................................................................................................................................,
(модел, марка, тип на купето)

с ДК № ............................................................, с товароподемност ............................................................. тона,
Цистерна, с обем/вместимост...................тона/ литра и идентификационен № .....................................
Контейнер, с вместимост ..........................тона и идентификационен № ......................................................
собственост на ..........................................................................................................................................................
(име / наименование на едноличния търговец /юридическото лице, фирма ползвател)

гр./с.............................................................ул.....................................................................................,№..........общ..
......................................................................................обл........................................................................................,
представлявано от ..........................................................................................ЕГН: ................................................,
(име)

ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................................................
С транспортното средство ще се извършва ще се извършва превоз на (вярното се подчертава): странични
животински продукти ...................................................................................................., продукти, получени от
(посочва се съответната категория СЖП – 1 , 2 и /или 3)

странични животински продукти ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………..………
(описание на видовете производни продукти)

Прилагам:

Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл.14, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато заявлението се подава от упълномощено лице към документите, посочени погоре задължително се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм запознат с нормативните изисквания, посочени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и
подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането му, свързани с дейността, която ще
осъществявам.
2. съм запознат с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета
от
21
октомври
2009
година
за
установяване
на
здравни
правила
относно
странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)
3. ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
4. 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 й интереси и
при спазване на 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:..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка,платими при получаването муза вътрешни
пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен (отбелязва се с Х):
като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
като вътрешна куриерска пратка;
като международна препоръчана пощенска пратка;
лично от звеното за административно обслужване;

гр. …………………….
…………………………
/дата/

ЗАЯВИТЕЛ : …………………….....................
/подпис/

