
Образец КФСЖП – 06 – версия 01/Утвърден със Заповед № РД 11-772/18.04.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ 
 
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните 

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

                    Гр. ………….……, п.к………….. , ул. …………………..………………..                              

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

 

             

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
 

на обект за производство на суровини и храни от животински произход, непредназначени за 

консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти 

 

№ ……...…/…........20….. г. 

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – .......................................... 

на основание чл. 229, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с чл. 24 

от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Заявление вх. № ............./....................... г.  

 

УДОСТОВЕРЯВА, 

 

че обект .............................................................................................................................................................  

находящ се на адрес: ....................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................., 

собственост на/стопанисван от дружеството ................................................................................................ 

с адрес на управление ...................................................................................................................................., 

ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел: 

................................................................., категория странични животински продукти .........................., 

отговаря на изискванията на Закон за ветеринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) № 

1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно 

страничните животински продукти и продуктите, получени от тях като обект за производство на: 

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

..........................................................................................................................................................................., 

 В обекта се използват методи за преработка съгласно Регламент (ЕС) № 142/2011, както следва: 

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

 

Обектът е вписан в националния регистър по чл. 232, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност на обектите за производство на странични животински продукти и продукти, получени от 

тях с ветеринарен регистрационен номер ............................... 

 

Удостоверението за регистрация се преиздава съгласно чл. 235 и се заличава съгласно чл. 236 от 

Закона ветеринарномедицинската дейност. 

 

 

ДИРЕКТОР: …………………………………..  

             (име и фамилия, подпис и печат)  

 

 

 

Настоящото Удостоверение за регистрация се издава в два екземпляра – един за оператора и един за Областна дирекция 

по безопасност на храните. 


