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ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ
ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение на оператор за хранителна банка
от ...............................................................................................................................................................
(трите имена)

живущ: гр./с. ...................................................... община .......................................................................
ж.к./ул.............................................................. № ........ бл. .......вх. .......ап.......тел................................
електронен адрес (e-mail): ……………………………………………………………………..………
в качеството си на ...................................................................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)

на фирма...................................................................................................................................................
със седалище ...........................................................................................................................................
адрес на управление: гр./с. .................................................... община..................................................
ж.к./ул.....................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел........................
ЕИК/ БУЛСТАТ.............................................. e-mail: ……………………..………………………
за издаване на разрешение на оператор за хранителна банка за извършване на следните дейности:
- безвъзмездно получаване на храни от производители и търговци на храни;
- складиране, съхранение и/или разфасоване и опаковане на дарените храни;
- безвъзмездно предоставяне на дарените храни на нуждаещи се лица при спазване на изискванията за
контрол и безопасност на храните по Закона за храните.

с адрес: гр./с. ................................................................... община ..........................................................
ж.к./ул......................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.........................
НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА:

на гише

, чрез електронна поща

, по поща

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на групите храни, които ще се получават, складират и предоставят в обекта,
съгласно чл.12, ал. 4 от Закона за храните, по съответния образец на БАБХ.
2. Документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите по чл. 37н,
т. 3;
3. Копия от удостоверения за регистрация на обекти по реда на чл. 12 от Закона за храните;
4. Ръководство за потребителя за използваната система за отчетност;
5. План за извършване на дейността, който съдържа информация за дейностите по
хранително банкиране, които ще бъдат извършвани; годишния прогнозен обем на получените и
безвъзмездно предоставени храни; максималния складов капацитет за съхраняване на
безвъзмездно получените храни - по видове храни; начина на унищожаване на недарените
храни в рамките на срока на годност или трайност;
6. Финансова обосновка за източниците на финансиране и осигуряване на необходимите
средства за осъществяване на дейностите по хранително банкиране, включително за
унищожаване на дарени храни, които не са безвъзмездно предоставени от хранителната банка
на нуждаещи се лица;
7. Декларация, че лицето не е в производство по прекратяване по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Дата ...................................г.

ЗАЯВИТЕЛ:....................................................
(подпис)
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Декларация: (при заявено желание за получаване на удостоверението чрез пощенски оператор)
да се отпечатва на гърба на заявлението

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да
бъде получен:
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: …………………………………………….
.....................................................................................................................................................,
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването
му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за
служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
- като вътрешна препоръчана пощенска пратка
- като вътрешна куриерска пратка
- като международна препоръчана пощенска пратка
- лично от звеното за административно обслужване

