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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на земеделието, храните и горите 

  Българска агенция по безопасност на храните  

   

 

З А П О В Е Д 
за отказ от вписване на хранителна добавка/ храна, предназначена за употреба при 

интензивно мускулно натоварване 

№ …...../..........г. 

 

Подписаният.......................................................... изпълнителен директор на БАБХ                             
    (име и фамилия )      

след преглед на представената документация по заявление вх. № .................../.......................г. 

 

Поради следните причини 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
(описват се изчерпателно причините за отказ и съответните документи, в които са посочени) 

 

На основание чл. 79, ал. 9, т. 2 от Закона за храните  

 

ОТКАЗВАМ ВПИСВАНЕТО  

на хранителна добавка/ храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно 

натоварване 

.................................................................................................................................................................. 
(търговско наименование) 

 

собственост на ...................................................................................................................................... 
                        (име / наименование на едноличния търговец / юридическото лице, фирма ползвател)  

ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................., 

адрес на управление гр./с ............................................. ул................................................................ №......... 

общ........................................................................................  обл.................... ..................................................., 

представлявано от ........................................................................................- ...................................................... 

                                                                 (трите имена)                                                                 (служебно качество) 

 На основание чл. 79, ал. 10 от Закона за храните, заповедта може да се обжалва в 14-

дневен срок от съобщаването ú по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред 

министъра на земеделието, храните и горите или във връзка с чл. 133, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – гр. ............................  

или по процедурата по член 8 от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на 

пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.   
(процедурата по Регламент (ЕС) 2019/515 се прилага за  хранителни добавки, законно предлагат на пазара на 

друга държава членка на ЕС, за които не е започнала процедура за обжалване по АПК.) 

Обжалването не спира изпълнението на заповедта. 

 

 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

          (подпис, печат) 
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РАЗПИСКА 

 

Днес, ........................., аз долуподписаният: ...................................................................................... 

 ...............................................................................................................ЕГН..........................................          

в качеството ми на ................................................................................................................................. 

получих Заповед № .................../ ................2020 г., издадена от изпълнителния директор на 

БАБХ. 

  

Дата: ........................                                                                  Подпис: ...............................              

 

 

 

 

Лицето отказва да получи заповедта: 

Свидетел: ..................................................                           Връчил: ............................................... 

                                  (подпис)                                                                                 (подпис) 

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

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, адрес)                 (собствено, бащино и фамилно име) 

 

 

 

 

 


