Приложение № 24 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ
(Образец KХ № 24)
Изменен със Заповед № РД 11-1206/10.06.2021 г. и Заповед № РД 11-1477/29.06.2021 г. на изп. директор на БАБХ

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА И/ИЛИ
ХРАНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИНТЕНЗИВНО МУСКУЛНО НАТОВАРВАНЕ

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 бъдат регистрирани по чл.79 от Закона за храните хранителни добавки
, храни,
предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване
, които се произвеждат в
обект,
(вярното се отбелязва с Х)
находящ се в гр./с.........................................., ул............................................................................. № ........
общ.......................................................................... обл..................................................................................
(точен адрес на обекта, в който ще се осъществява дейността, вкл.обекти на територията на други държави)

от .....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора по производство, вкл. чуждестранен бизнес оператор)

и законно се предлагат на пазара на друга държава членка на ЕС
не,
да
на територията на ………………………………………………………………………...……………..…..
Вид и адрес на обекта за дистрибуция: ........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
Търговия с храни от разстояние
да;
не;
Ако отговора е „да“ описание на начина на търговия с храни от разстояние, включително
средствата за комуникация: електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски
адрес, електронна поща и други, които ще се използват
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Хранителните добавки и/или храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно
натоварване ще бъде пусната на пазара на територията на Република България на
дата
(дата на пускане на пазара, която не може да бъде по-рано от 14 дни от подаване на заявлението)

с търговско наименование …………………………………………………………...……………………………………………..…….
и качествен и количествен състав в препоръчаната дневна доза:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
и е предназначена за .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
(описание на предназначението на хранителната добавка или храната)

Прилагам следните документи /отбелязва се с Х/:

1. Етикет, с който хранителната добавка или храната, предназначена за употреба при интензивно
мускулно натоварване, ще бъде пусната на пазара на територията на Република България;
2. Оригинален етикет - когато продуктът не е българско производство;
3. Доброволна декларация по чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/515;
4. Други, вкл. по чл. 79, ал. 6 от Закон за храните (опиши)……………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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. съм запознат с приложимото европейско законодателство, свързано с дейността, която ще
осъществявам;
3. съставът на хранителната добавка/храната, предназначена за употреба при интензивно мускулно
натоварване, съответства с информацията на етикета, на изискванията на Наредба № 47 от 28.12.2004
г. за изискванията към хранителните добавки и/или Наредба № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните
норми за хранене на населението/ Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за
употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти, включително за отсъствие в
състава на вещества, определени в Наредбата по чл. 81 от Закона за храните;
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.

гр. …………………….
…………………………
/дата/

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

