Приложение №1 към Заповед № РД 11-222/29.02.2012г. на Изп.Дир на БАБХ

( Образец БАБХ №22)

Вх. № ...................../......................г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОДБХ
гр ......................

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

в списъка на производителите на първични продукти за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински произход, на основание на чл.39, ал.1 от
Наредба №26/14.10.2010г., Обн. ДВ. Бр. 84 от 26.10.2010г.
от (трите имена) ...................................................................................................................................
живущ: гр./с. ...................................................... община .................................................................
ж.к./ул.............................................................. № ........ бл. .......вх. .......ап.......тел...........................
представител на фирма със седалище .............................................................................................
адрес на управление: гр./с. ............................................... община.................................................
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.......................
ЕИК/БУЛСТАТ...............................................
местонахождение и/или адрес на фермата или ловностопанския район и рег. № на
животновъдния обект от който ще се доставят продуктите, регистрирани по ЗВД
ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Моля, ....................................................... в Списъка на производителите на
да бъда вписан / фирмата да бъде вписана

първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба №26/14.10.2010 г.,
за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни
от животински произход, до краен потребител или до обект за търговия на дребно, находящ
се на адрес:
гр./с. ................................................................ община......................................................................
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.......................
ЕИК/БУЛСТАТ..................................................
Продукти, които ще доставям са: /подчертайте необходимото/
1. първични продукти - сурово мляко, пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци, прясна и
охладена морска и сладководна риба
2. прясно месо от птици и зайци, заклани във ферма
3. отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРИЛОЖЕНИЯ: /само за отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч/
Списък на ловната дружинка, съдържащ наименование на дружината, площ на
ловностопански район, имена и ЕГН на членовете на ловната дружинка
Решение за избор на председател и ръководство на дружината
местонахождение на пункта за обработка на дивеч
решение за избор на отговорни лица за хигиената и поддръжката на пункта за обработка на
дивеч и правила за организация на дейността в пункта
вида на дивеча, от който ще се добива месото и капацитет
договор за наем или ползване на пункта
Дата ...................................г.

ЗАЯВИТЕЛ:....................................................
(подпис и печат)

