Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1697/24.07.2020 г. на изп.директор на БАБХ
Образец БАБХ № 36
Изменен с Приложение към Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г. и Заповед № РД 11-1943/24.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР. .......................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на здравен сертификат за износ на суровини и храни от неживотински произход,
материали и предмети за контакт с храни
От ..................................................................................................................................................................
(трите имена)

В качеството му на ……................................................................................................................................
(управител, упълномощено лице)

на фирма …………………………..………………………………………………………………………..
адрес на управление: гр./с. ........................................................... община..................................................
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап…....тел..................................
ЕИК/БУЛСТАТ.......................................................... Телефон:……………………………….…………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
Производител в Република България
Търговец
(вярното се отбелязва с Х)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издаден Здравен сертификат за износ на описаната в приложението пратка храни
от неживотински произход и/или материали и предмети в контакт с храни по чл.115 от Закона за
храните, находяща се в обект за производство
, за търговия на едро
(вярното се отбелязва с Х)

находящ се в гр./с.........................................., ул............................................................................. № ........
общ.......................................................................... обл..................................................................................
предназначен/и за износ в .....................................................................................................................
/страна, получател на пратката/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Пратката е подготвена за износ;
2. Придружена е с необходимите документи за безопасност и произход;
3. Съответства на изискванията на националното и европейското законодателство
4. ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
5. 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.
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* Пратка е количеството продукти, предназначено да бъде изнесено от един износител, налично за
извършване на проверка, превозвано с едно транспортно средство, обхванато от един сертификат,
предназначено за един получател. Пратката може да се състои от един или няколко вида продукти и
може да съдържа една или няколко партиди от всеки вид. В едно транспортно средство могат да се
превозват една или няколко пратки, предназначени за различни получатели.

Прилагам следните документи /отбелязва се с Х/:

1. Приложение към Заявление за издаване на Здравен сертификат - Описание на пратката, предназначена
за износ на български език и английски език – наименование на храните и/или материалите и предметите
в контакт с храни, търговска марка, нетно тегло, вид на опаковката, партиден номер, срок на
годност/дата на производство, страна на произход на храните и/или материалите и предметите в контакт
с храни

2. Документ за платена такса;
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато заявлението се подава от упълномощено лице към документите, посочени по-горе
задължително се прилага оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. съм запознат с нормативните изисквания, посочени в Закона за храните и подзаконовите, нормативни
актове, издадени по прилагането му, свързани с дейността, която ще осъществявам.
2. съставът на хранителната добавка/храната, предназначена за употреба при интензивно

мускулно натоварване, съответства с информацията на етикета, включително за отсъствие в
състава на вещества, определени в Наредбата по чл. 81 от Закона за храните.
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.
НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА: на гише

, чрез електронна поща

по поща

Приложение към Заявление за издаване на Здравен сертификат - Описание на пратката, предназначена за
износ на български език и английски език

гр. …………………….
…………………………
/дата/

ЗАЯВИТЕЛ : …………………….....................
/подпис/
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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 му за вътрешни пощенски
пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде
изпратен:
- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка
- лично от звеното за административно обслужване
Декларация: (при заявено желание за получаване на удостоверението чрез пощенски оператор)
да се отпечатва на гърба на заявлението
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Описание на пратката, предназначена за износ
Пореде
н
номер
/№

Описание на продукта
(наименование, търговска марка)
/ Description of the product (name,
trade mark)

Нетно
тегло
на
единица
/ Net
weight
of the
unit

Нетно
тегло на
партидат
а
/ Net
Weight of
the lot

Вид на
опаковк
ите /Type
of
packaging

Партиде
н номер
/
Batch/Lot
№

Срок на
годност
/Expiry date
Дата на
производст
во
/Date of
production

Страна на
произход
/Country of
origin

(1)

Дата...
..................................

..............................
/подпис /

