
Образец КФСЖП –  03 – версия 02/Утвърден със Заповед № РД 11-2955/30.12.2022 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.bfsa.egov.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№  ........../……………………….. г. 

 

за извършване на проверка в обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 и чл. 259а, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност 

 

Днес, .............. 20......... г. на основание чл. 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и 

във връзка със Заявление с вх. № ................. и Заповед № ....../.......... на директора на областна 

дирекция по безопасност на храните - ...................., комисия в състав: 

1. ...........................................................................................................................................................; 

2. ...........................................................................................................................................................; 

3. ...........................................................................................................................................................; 

извърши проверка за регистрация на предоставените документи и на обект .............................................. 

......................................................................................................................................................., находящ се в 

гр./с. ................................................, община ..................................., ул. ..........................................., № ........, 

собственост на физическо/юридическо лице …………................................................................................... 

за съответствието му с: 

 предоставените документи; 

 ветеринарномедицинските изисквания, приложими към обекта, разписани в: 

- Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 

година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни 

продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002; 

- Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1069/2009; 

- Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

 технологичната документация; 

 системата за самоконтрол. 

При проверката се констатира следното: ................................................................................................ 

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

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

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

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

За извършената физическа проверка на място е издаден Констативен протокол № …. от ……………… 

 

На основание на извършената проверка на документацията и на обекта комисията предлага на 

директора на Областна дирекция по безопасност на храните да издаде/не издава удостоверение за 

регистрация на обекта. 

 

Дата:  

гр. ................... 

Извършили проверката: 

1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

 (подпис и печат) 

 


