Приложение №21 към Заповед № РД 11-200/04.04.2011г. на изп. директор на БАБХ

(Образец БАБХ №58)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Поделение на БАБХ……………………………………………………..
АКТ ЗА ЕКСПЕРТИЗА
на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти
получени от тях
№............/........ г.

Подписаният д-р ................................................................, на длъжност ......................... към
ОДБХ гр. .............., в присъствието на ............................................................ в качеството му на
............................................................................ на ................................................................................
/собственик, управител, представител по
силата на нотариално заверено пълномощно № /

/пълно наименование на лицето – ЮЛ, ЕТ/

на основание чл. 240, ал.2 от ЗВД извърших преглед и експертиза на партида
........................................................................., от ................ кг/л/бр. намираща се в склада на
/вид на суровината/храната/

........................................................................, в гр./с....................., ул. ........................., № ................,
/пълно наименование на собственика или наемателя на склада/ /седалище/
област .................................................... и констатирах следното:
Партидата е произведена на ........./........г. от .................................................... в ...........................
/пълно наименование на производителя/ /обект с вет. рег.№ /

гр./с..................., ул.№..............., област..................., опакована е в ...................., с маркировка ........
Изпратена е от ............................................................, гр./с........................, област .............................,
/пълно наименование на изпращача/

/седалище/

на .................... с.................................................................... и е пристигнала на .................................,
/вид и № на транспортното средство/

гр./с........................., област ........................, придружена с ...................................................................
/стокова разписка, нареждане за експедиция, фактура №/

издадена от .................................................. на длъжност .....................................
/име на лицето издало документа/

При извършването на експертизата:

Проверено е съдържанието на партидата с информацията във ветеринарните и/или други
документи, които я придружават.
Проверено е физическото състояние на партидата.
Взети са проби с акт за вземане на проби №............/.........г.
Наложена е временна забрана за реализация на партидата с Акт за забрана № ...........
/посочва се какви действия са предприети/

При което се установи следното:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Резултатът от изследването на взетата проба е ................................................................................,
който
е
потвърден
с
протокол
от
изпитване
№........./.......г.
издаден
от
........................................................., гр. ..............., ул. ................., № ....., обл. ......................................
/лабораторията издала протокола/

На основание посочените резултати РАЗПОРЕЖДАМ:
....................................................................................................................................................................
/посочва се мярката по чл.240, ал.2 от ЗВД, която се налага/
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
/при налагане на мярка по чл. 240, ал. 2, т.2 и т.3 ЗВД се посочва начина на преработка на партидата и обекта, в
който се извършва или обекта за обезвреждане на странични животински продукти или друг подходящ начин за
унищожаване /

Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра – един за ОВЛ, втори за архив на ОДБХ и
трети за собственика на партидата или негов представител.
Официален ветеринарен лекар:.......................................
връчено на ..........................
/подпис и печат/
/дата/
Собственик на партидата /негов представител/: .............................

 Гр. …………, п.к……. , ул. ………………………..
 ……………,
………………, www.babh.government.bg

