КОДОВЕ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ ПРОДУКТИ КЪМ СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ 1069/2009/ЕС
Legend / Легенда :
◘ – Обекти с временно удостоверение по ЗВД

КОДОВЕ/

ДЕЙНОСТИ/ ACTIVITIES

ABBREVATION

BIOGP

Предприятия за производство на биогаз/ Biogas plants

COLC

Кол. Център/ Collection Centre

COLL

Колекция/ Collection

CoIP

Инсталации за съвместно изгаряне/ Co-incineration plants

COMP

Предприятията за компост/ Composting plants

GATRP

Обработка на ловни трофеи/ Game Trophies Plant

INCP

Инсталации за изгаряне/ Incineration plants

INTP
OLCP

Междинно предприятие/ Intermediate plant
Олеомаргарин химически завод/ Oleo-chemical Plant

OALKHP

Други средства: инсталация за алкална хидролиза/ Other means: alkaline hydrolysis process
plant
Други средства: инсталация за производство на биодизел/ Other means: biodiesel production
process plant
Други средства: Предприятие /завод/ с процес на поточна газификация./ Other means:

OBIODP
OBRGAP

brookes gasification process plant
OHPHBP
OHPHTP
OTHER
PETPP
PETPR
PHAR

Други средства: съоръжения за хидролиза под високо налягане за производство на биогаз/
Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
Други средства: инсталация за високо налягане, висока температура/ Other means: high
pressure high temperature process plant
Други дейности (моля, уточнете)/ Other activities (please specify)
Предприятия за производство на храна за домашни любимци от СЖП/ Petfood Plant using
only processed ABP
Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП/ Petfood plant
using raw ABP
Лекарствена дейност (вкл. всички видове медицински изделия)/ Pharmaceutical activity (incl.
all types of medical devices)

PROCP

Преработвателно предприятие/ Processing Plant

STORP

Съхранение/ Storage Plant

TAN

Щавене/ Tannery

TRANS

Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП/ Transport of ABP and derived products

UCOSM

Използва се за козметични продукти/ Use for cosmetic products

UDOG

Използва се за кучета в признати развъдници или групи от хрътки, кучета и котки в приюти/
Use for dogs recognised kennels or packs of hounds and dogs and cats in shelters

UFERT
UFUR
UINSE

Използване на органични торове и подобрители на почвата/ Use for organic fertilisers and soil
improvers
Използва се за животни с ценна кожа/ Use for fur animals

UNEC

Използва се за насекоми (включително ларви и червеи) за риболовна стръв/ Use for insects
(including maggots and worms) for fishing bait
Използва се за лешоядни птици/ Use for necrophagous birds

URBP

Използва се за влечуги и хищни птици/ Use for reptiles and birds of prey

UWILD

Използва се за диви животни/ Use for wild animals

UZOO

Използва се за зоопарк / циркови животни / Use for zoo/circus animals

КОДОВЕ/
ABBREVATION

ВИДОВЕ ПРОДУКТИ/ PRODUCT TYPES

API

Пчеларски продукти/ Apiculture by-products

BHHP

Кости, рога, копита и продукти от тях/ Bones, horns, hooves and products thereof

BIOG

Биогаз/ Biogas

BIOD

Биодизел/ Biodiesel

BIOR

Преработени остатъци от производството на биогаз, различни от биогаз/ Digestion residues
from biogas production other than biogas

BLPF

Кръвни продукти за хранене на животни/ Blood products for feeding purposes

BLPT

Кръвни продукти за технически цели/ Blood products for technical purposes

CAD

Цели трупове на мъртви животни (трупове)/ Whole bodies of dead animals (cadavers)

COL

Колаген/ Collagen

COMR

Компост, след компостиране/ Compost after composting

COSM

Козметичните продукти/ Cosmetic products

CATW

Кухненските отпадъци/ Catering waste

DCAP

Дикалциев фосфат/ Dicalcium phosphate

DTC

Съдържание на храносмилателния тракт/ Digestive tract content

EGG

Яйчни продукти/ Egg Products

FERT

Торове, различни от COMR, BIOR, МАНУ, MANP/ Fertilisers other than COMR, BIOR,
MANU, MANP

FATOT

FATOL
FATD
FATF
FEED
FORMF

Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за
олеохимични цели/ Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for
oleochemical purpose
Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели/ Rendered fat from ABP for oleochemical
purposes
Деривати на мазнини/ Fat derivatives
Топените животински мазнини и рибено масло за хранене/ Rendered fats and fish oil for
feeding
Производството на храни за животни (моля посочете)/ Feed production (please specify)

GEL

Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека / Products of
animal origin/ no longer for human consumption
Желатин/ Gelatine

GATR

Ловни трофеи/ Game trophies

HISKR

Сурови кожи/ Raw hides and skins

HISKT

Дъбени кожи и кожи/ Tanned hides and skins

HYDP

Хидролизиран протеин/ Hydrolysed protein

INSE

Насекоми, включително и ларви и червеи/ Insects including maggots and worms

MANU

Непреработен тор/ Unprocessed manure

MANP

Преработен тор и продукти от тор/ Processed manure and manure products

MBM

Месо и костно брашно (категория 1, 2)/ Meat and bone meal (Category 1, 2)

MEDD

Медицински устройства/ Medical devices

MIMC

Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра/ Milk, colostrum and
derived products from milk and colostrum

OTHER

Други продукти (моля посочете)/ Other products (please specify)

PAP

Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове)/ Processed
animal protein (Category 3; indicate animal species)

PETC

Консервирани храни за домашни любимци/ Canned petfood

PETFI

Ароматни части за храна за домашни любимци/ Flavouring innards for petfood

PETD

Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета/ Petfood: dogchews

PETP
PETR

Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни
любимци/ Processed petfood other than canned petfood
Сурови храни за домашни любимци/ Raw petfood

PHARM

Фармацевтични продукти/ Pharmaceutical products

RAW

Други непреработени СЖП/ Other unprocessed ABP

SERE

Кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни/ Blood and blood products from equidae

TCAP

Трикалциев фосфат/ Tricalcium phosphate

WHBF

Вълна, козина, свинска четина, пера/ wool, hair, pig bristles, feathers

WWT

Събраният материал от пречистване на отпадъчни води/ Material collected from waste water
treatment

