Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1365/25.07.2016 г. на изп. Директор на БАБХ
Допълнен с приложение към Заповед № РД 11-1926/14.10.2016 г.
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Бул. Пенчо Славейков, 15A, 1606 София
Тел.: +359 2 915 98 20, Факс: +359 2 954 95 93.
www.babh.government.bg

Образец БАБХ № 124

ДО: ……………………………….................................
Име/Name

MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND
FORESTRY
BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY
Pencho Slaveykov blvd., 15A, 1606 Sofia
Phone: +359 2 915 98 20, Fax: +359 2 954 95 93.
www.babh.government.bg
TO: ………………………………………………..
Name

Адрес/Addresss
………………………………………………….
………………………………………………….

Address
………………………………………………….
………………………………………………….

СЕРТИФИКАТ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ
№…………………………

FREE SALE CERTIFICATE
№………………………..

Аз, долуподписаният удостоверявам с настоящето, че
посоченитe тук хранителни продукти/хранителни
добавки са в съответствие с изискванията на Закона
за храните на Република България и Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета за
хигиената на храните.
Хранителните продукти ……………………………,
произведени от фирма ……………………………..,
с адрес ……………………………………………….,
в обект: ………………………………………..
с регистрационен № ………………………. ………

I, the undersigned certify hereby that the food
product(s) / food supplement(s) specified herein
comply fully with relevant requirements of the Law
on Foodstuffs of Republic of Bulgaria and of
Regulation (EC) No 852/2004 of European
Parliament and the Council on the hygiene of
foodstuffs.
Food Product(s): …………………………………..
produced by firm ………………………………….
of address: …………………………………………
in production site: ………………………………...
(за хранителни продукти, произведени в Република България)
of registration No:…………………………………
Хранителните добавки са вписани в базата данни
(for food products produced in Republic of Bulgaria)
под №…………………….
This(ese) food supplement(s) are recorded in the
(за хранителни добавки)
data-base under No: ………………………………….
Хранителните продукти/хранителните добавки са
(for food supplements)
пуснати на пазара в съответствие с българското и
This food product(s) / food supplement(s) is/are
европейско законодателство
placed on the market in accordance with relevant
и се търгуват/продават свободно на българския legislation of EU and Republic of Bulgaria,
пазар.
and is / are subject to free-sale on Bulgarian
market.
Този Сертификат се издава по заявление
This Certificate is been issued under a request
с вх.№……………………………………………….
от фирма………………………………………………... of entry ref. No: ……………………….. entered by:
the firm named: …………………………………….
с адрес………………………………………………….
of address: ………………………………………….
за регистрация във връзка с предстоящ износ
to serve for registration related to forthcoming
към ……………………………………………...
exports to …………………………………………..
(страна за регистрация)
(name of the country to be registered in)

Име/Name
Длъжност/Title
Местен компетентен орган
/Local competent authority
Дата/date
Подпис и печат/signature and stamp

Име/Name
Длъжност/Title
Местен компетентен орган
/Local competent authority
Дата/date
Подпис и печат/signature and stamp

Note 1: / Забележка 1: В случай на повече от един продукт, се прилага списък като Приложение / In case
of more than one product, there is a list to be attached as an Annex!
Note 2: / Забележка 2: Each batch intended for exports shall be subject to individual veterinary health certificate! /
За всяка партида предназначена за износ се издава отделен здравен/ветеринарен сертификат!

