
























Режим:
o 3125 Регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за
употреба при интензивно мускулно натоварване
При пускане от бизнес опертора за първи път на пазара на територията на
Република България на хранителна добавка или храна, предназначена за
употреба при интензивно мускулно натоварване, тя се регистрира и вписва в
публичен регистър, който се поддържа на Интернет страницата на
Българската агенция по безопасност на храните.
Регистрация
Стопанска дейност:
o Търговия
На основание на:
o Закон за храните - чл. 79
Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
o Не
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
o Изпълнителен директор
Срок за предоставяне:
o 17 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
o няма документ
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата:
o Министър на земеделието, храните и горите
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
o Изпълнителен директор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето
на услугата:
o По Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок
Електронен адрес за предложения:
o bfsa@bfsa.bg
Публичен регистър:
o Регистър на подадените уведомления за пускане на пазара на хранителни
добавки или храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно
натоварване
Подаване на документи
1.
Заявление за пускане на пазара на хранителна добавка и/или храна,
предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване;
Към заявлението се прилагат:
Етикет, с който хранителната добавка или храната, предназначена за
употреба при интензивно мускулно натоварване, ще бъде пусната на пазара на
територията на Република България;
Оригинален етикет - когато продуктът не е българско производство;
Декларация за съответствие на състава на хранителната добавка или храната,
предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, с информацията

на етикета, включително за отсъствие в състава им на вещества, определени в
съответните наредби по чл. 81 от Закона за храните;




При заявяване на услугата по електронен път идентифицирането на заявителя
е с квалифициран електронен подпис (КЕП).
КЕП е с ниво на осигуреност „високо“, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС)
№910/2014 г.

