
Образец ЗХОЖ – 207А/ Утвърден със Заповед № РД 11-3072/16.12.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните  

Поделение на БАБХ ………………………………….. 

 Гр. ………………….,  п.к……………………..,  ул…………………………………. 
 ………………………………….,      ……………………………..,     www.babh.government.bg 

 

 Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  
ЗА СПИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ, НАЛАГАНЕ НА ЗАБРАНА НА ДОСТАВКИТЕ ИЛИ 

УНИЩОЖАВАНЕ НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО ИЛИ НАСОЧВАНЕТО МУ ЗА ДРУГА 

УПОТРЕБА ИЗВЪН ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА В ОБЕКТ ПО ЧЛ. 129, АЛ. 1 Т. 11 ОТ 

ЗВД 

                                                            

№.............../.............. г. 

 
 Подписаният д-р ……………………............................................ на длъжност ...................................... 

към ОДБХ, гр................................, на основание чл. 131, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 131, ал. 1, т. 2 и т. 3 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 10, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от „Наредба № 2 от 23.02.2017 

г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве 

мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол“ и Протокол с вх. 

№.........../............г. от ....................................................... от извършена проверка, 

 

СПИРАМ / НАЛАГАМ ЗАБРАНА / УНИЩОЖАВАМ / НАСОЧВАМ ЗА ДРУГА 

УПОТРЕБА ИЗВЪН ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

................................................................................................................................................................... 
/посочва се разпоредената мярка и количеството сурово краве мляко за което се издава разпореждането/ 

в млекодобивно стопанство с ветеринарен рег. № ………………....................................................... 
                                                                                            (ветеринарен регистрационен номер)                                                                                                             

находящо се в гр/с .............................., община ..................................., обл. …………..…………....... 

собственост на........................................................................................................................................... 
                                            (наименование на собственика- ЮЛ, ЕТ, физическо лице) 

със адрес..................................................................................................................................................... 

за неизпълнение на Предписание №............/..................г. от ..........................................................., 

на длъжност................................................................  

считано от ……………… 20… г. до постигане изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, по 

отношение на здравните, структурните и хигиенни изисквания и изискванията за качествените 

показатели на добиваното сурово краве мляко. 
Настоящото разпореждане може да се обжалва по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от 

връчването му пред съответния административен съд. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящото разпореждане, за 

да се защити важен обществен интерес а именно, стриктно спазване на изискванията на  Регламент (ЕО) № 

853/2004 относно определяне на специфичните хигиенни правила за храни от животински произход. С оглед 

предотвратяване налагане на санкция от Европейската комисия, изразяваща се в затваряне на европейския пазар за 

български млечни продукти. Предварителното изпълнение се допуска и поради опасност от осуетяване на 

изпълнението на разпореждането. 

За неизпълнение на разпореждането е предвидена административнонаказателна отговорност по реда на  

чл. 469, ал.1 и чл. 471а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.  

       
ОФИЦИАЛЕН  ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР: ………………………………………….…………………………………… 

         /подпис и печат/ 

 

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: ……………………..….  

 

СОБСТВЕНИК ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛ НА ОБЕКТА / НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ: ………………………………….. 

 

СВИДЕТЕЛ ПРИ ОТКАЗ ДА БЪДЕ ПОДПИСАНО РАЗПОРЕЖДАНЕТО ……………………………………...... 

/име и подпис/ 


