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ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

ГР…………………………………….. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за издаване на становище на основание Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на 

мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 18.8.2017 г., изм. и доп., бр. 83 от 

9.10.2018 г.) 

 

От ………………………………………………………………………………………………….. 
(име, презиме, фамилия) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………………... 
(собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и дата, 

земеделски производител) 

 

на ………………………………………………………………………………………………….. 
(наименование на фирмата) 

 

със седалище/адрес на управление гр./с/ ………………………………………………………. 

 

адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………... 

 

телефон/факс ……………………………………, e-mail ……………………………………….. 

 

код по БУЛСТАТ/ЕИК …………………………………………………………………………... 

 

 

УВАЖАЕМА / МИ Г-ЖО / Г-Н ДИРЕКТОР 

 

Желая на основание чл. 19а от Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 

„Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. да ми бъде издадено становище за  
 

животновъден обект ……………………………………………………………………………..,  
(№ и местонахождение на обекта) 

 

1. относно спазване на всички ветеринарномедицински изисквания; 

2. относно изискванията, допринасящи за хуманното отношение към отглежданите в 

животновъдния обект животни, съгласно Наредба № 14 от 3.02.2006 г. за минималните 

изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета (обн., ДВ, бр. 17 
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от 24.02.2006 г.), Наредба    № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при 

отглеждане и използване на селскостопански животни (обн., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 

г.), Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за  ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2006 г.); 

3. относно налична подова площ и/или дворна площ във връзка с изискванията на 

Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към 

животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(Общо осигурена свободна подова площ в помещения - при индивидуално  отглеждане 

в бокс/клетка/ и групово в бокс/помещение в кв./м и/или Общо осигурена свободна 

площ на двор в кв./м). 

 

гр. …………………………. 

 

Дата ………………………..     Заявител: ………………… 
           (подпис, печат) 

      

Желая становището да ми бъде предоставено: 

 

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………, 

 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му 

за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за 

служебни цели. 

 

Становището да бъде изпратено: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

- като вътрешна куриерска пратка 

- като международна препоръчана пощенска пратка 

- лично от звеното за административно обслужване 

 

 

Заявител: …………………………………………………… 

 ……………………….. 
  (име, презиме, фамилия)   

http://www.bfsa.egov.bg/

