
Приложение № 16 към Заповед № РД 11-2400/21.10.2020 г. на изп. директор на БАБХ    (Образец KХ № 16) 

Изменен с Заповед № РД 11-2400/21.10.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

 Гр. …………, п.к……. , ул. ……………………….. 

 ……………,   ………………, www.babh.government.bg 

 

                               

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

     Министерство на земеделието, храните и горите 

     Българска агенция по безопасност на храните 

     Областна дирекция по безопасност на храните ……………………………………………..       
 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  

ЗА НАСОЧВАНЕ  

№................................ 
 Днес, ………….….. г. подписаният ………………………………………………………… 

на длъжност ……………………………… към ОДБХ ………………………………………… на 

основание чл. 24, ал. 1 и чл. 46, ал. 1 от Закона за управление на агрохранителната верига и чл. 

138, параграф 2, буква „г“ и буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2017/ 625 
 

РАЗПОРЕЖДАМ ................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 (посочва се една от хипотезите: спиране на реализацията, изтегляне, преработка, връщане в държавата членка на 

изпращане или унищожаване, както и начинът за изпълнение) 

на ............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
(вид, партида, количество) 

намиращи се в обект .............................................................................................................................. 
(посочва се видът на обекта) 

с адрес: гр./с. ................................................................. община .......................................................... 

ж.к./ул...............................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.............................. 

с ветеринарен одобрителен номер ................................................................, 
(попълва се когато е приложимо) 

стопанисван от  ...................................................................................................................................... 
(пълно наименование на лицето - ЮЛ, ЕТ) 

Със седалище и адрес на управление: гр./с. .................................... община .................................... 

ж.к./ул...............................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел.............................. 

поради следните причини:............................................................................................................... ............................................ 
....................................................................................................................................... ................................................................................. 

................................................................................................................................................................. ....................................................... 

 (описание на причините и данни за съответните документи, с които са установени – наименование, дата на издаване) 

Разпореждането се състави в 2 еднообразни екземпляра – един за ОДБХ………………………...  

и  един за собственика или негов представител. 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на агрохранителната верига 

разпореждането може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред директора на 

ОДБХ ……………………. пред Административен съд – гр. .................................................. по 

реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението. 
                                                                                 

                                                                           Официален ветеринарен лекар/ 

връчено на ……………..…… г.              Инспектор: ................................................................. 
           (дата)                                        (подпис и щемпел) 
 

Собственик на обекта (негов представител): ...........................................................................................  
(трите имена, длъжност или качество на лицето и подпис) 

 

Лицето отказва да получи разпореждането. 

Свидетел на отказа:…………………………………………………………………………………… 

……...……............................................................................................................................................... 
 (подпис, име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН)    


