Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ

ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ гр...........................

(Образец КХ № 2)

Вх. № ...................../......................г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на обект за производство/търговия на едро с материали и предмети
предназначени за контакт с храни
от ......................................................................................................

ЕГН

(трите имена)

в качеството си на ....................................................................................................................................
(собственик, управител, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)

на фирма ....................................................................................................................................................
със седалище .............................................................................................................................................
адрес на управление: гр./с. ...................................................... община..................................................
ж.к./ул.....................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел...........................
ЕИК/ БУЛСТАТ/ЛНЧ............................................ e-mail: ……………………..………………………
ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ОБЕКТ ЗА: (отбележи с Х)

производство
търговия на едро
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
(вид/ наименование на обекта)

с адрес: гр./с. ................................................................... община ..........................................................
ж.к./ул......................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.........................
Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията № ………./ …………….

Видове дейности ………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
(попълват се дейностите извършвани в обекта по видове и други свързани дейности – когато е приложимо )

Вид водоснабдяване в обекта ………………………………………………………………………......
Начин на отвеждане на отпадните води ………………………………………………………….……
Производствен / складов
капацитет (отбележи с Х) ………………………...............................
Средства за комуникация при търговия от разстояние …………………….....………………….......
….…………………………………………………………………………………………………………
(попълва се начина за търговия: телефон, електронен адрес, интернет страница, пощенски адрес или други)

Превозни средства за транспортиране на материалите и предметите за контакт с храни по чл. 52
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
(попълва се брой, вид и ДК № на превозните средства – собствени и/или наети)

Дата на започване на дейността ………………………………………………………………………..
(попълва се, когато е приложимо, съответната дата, която не може да бъде по рано от 14 дни от подаване на
заявлението)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При производството и/или дистрибуцията на материали и предмети, предназначени за контакт с
храни са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с
храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО, на българското законодателство и правото
на Европейския съюз, което определя специфичните изисквания към определени групи материали и
предмети, предназначени за контакт с храни;
При производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни са изпълнени
изискванията на Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. относно добра
производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни, са на
разположение на компетентния орган за проверка в обекта.
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При производството и/или дистрибуцията на материали и предмети, предназначени за контакт
с храни са изпълнени специфичните изисквания за група материали:
За пластмаси на Регламент (ЕО) 10/2011
За рециклирана пластмаса на Регламент (ЕО) № 282/2008
За активни и интелигентни материали на Регламент (ЕО) 450/2009
За керамика на Директива 84/500/ЕИО
За фолио от регенерирана пластмаса на Директива 2007/42/ЕО
За винилхлориден мономер на Директива 78/142/ЕИО
За епоксидни деривати BADGF,BFDGE,NOGE на Регламент (ЕО) 1895/2005
За нитрозамини от биберони, произведени от еластомер или каучук на Директива
93/11/ЕИО
съм запознат с нормативните изисквания, посочени в Закона за храните и подзаконовите,
нормативни актове, издадени по прилагането му, свързани с дейността, която ще осъществявам.
ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс;
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.
Прилагам следните документи /отбелязва се с Х/:
Копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, по чл.177, ал.3 от Закона за устройство на
територията – когато е приложимо;
Копие от разрешение за строеж по чл.41, ал.1 от Закона за устройство на територията – за стопански и
второстепенни постройки;
Копие от разрешение за поставяне по чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията – за
преместваеми обекти;
Копие от документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация –

когато е приложимо;
Копие от документ за собственост, за наем или за ползване на обекта;
Документ за платена такса

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА:

Дата ...................................г.

на гише

, чрез електронна поща

, по поща

ЗАЯВИТЕЛ:....................................................
(подпис)

