Приложение №37 към Заповед № РД 11-1798/03.12.2015 г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ №80А)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Поделение на БАБХ……………………………………………………..

ЗАПОВЕД
№....../..........г.

за спиране реализацията на храни
(на основание на чл.30, ал.1, т.8 от Закона за храните)
Подписаният,............................................, Директор на ОДБХ..................
(Име и фамилия )
За допуснати нарушения (описват се накратко нарушенията)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Отразени в констативен протокол №………/………г. издаден от ...………………………
На длъжност……………………………………………...при ОДБХ, гр……………………..
и/или предписание№………/………г. издадено от ………………………………………...
На длъжност……………………………………………...при ОДБХ, гр…………………….
С което е нарушен/ са нарушени :
чл……………………………. …………от……………............................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
/ посочват се конкретната разпоредба и нормативният акт, които са нарушени/

На основание чл.51, ал.2, т.1; чл.30, ал.1,т.8 от Закона за храните
(обн., ДВ, бр. 90/1999 г.)

РАЗПОРЕЖДАМ:
СПИРАМ реализацията
на ……………………………………………, собственост на ………………………………
(вид на продукта)

(пълно наименование на лицето- ЮЛ, ЕТ)

гр./с. ............................., ул. ............................. ,№ ........, област ...........................................
произведен от …………………………………., рег.№…………………………………….
(пълно наименование на лицето- ЮЛ, ЕТ)

внесен от ………………………………..., с произход от……………………………………
(пълно наименование на лицето- ЮЛ, ЕТ),

(държава)

намиращ се в обект
...................................................................................................................................................
/посочва се вида на обекта и регистрационен № /
 Гр. …………, п.к……. , ул. ………………………..
 ……………,
………………, www.babh.government.bg

количество (кг)…………………………….., партиден номер……………………………..,
стойност (в лв.)……………………………..,
придружителни документи:
№…….…..………........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Търговски документ, Здравен сертификат, документи за стойността на храната)
Партидата се оставя на отговорно пазене от собственика (получателя) при
условия, указани от производителя, до окончателната преценка за начина на нейната
реализация или обезвреждане.
На основание чл.51 ал.3 от Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90/1999 г.), тази заповед
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс - по
административен ред пред Изпълнителния директор на БАБХ, в 14 - дневен срок от
съобщаването или по съдебен ред пред съответния Административен съд в 14 - дневен
срок от съобщаването.

ДИРЕКТОР НА ОДБХ :
(Подпис, печат)

ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА
Връчена на :................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, длъжност)

( подпис)

Дата:........................
(ден, месец, година)
Свидетел:.............................................
(при отказ да се получи заповедта)

Връчил:..............................

(подпис)

.............................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ул.........................№.........вх........ет........
ЕГН..........................

( подпис)

..................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
Отговорно за изпълнението лице:
..................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
.....................................................
(длъжност )
(подпис)

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

