
 

Образец ЗХОЖ-214/Утвърден със Заповед № РД11-1627 от 07.08.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА 

ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ  

НА ХРАНИТЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

на основание т. 25 от Приложение № 13 към чл.45, ал.1 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за 

прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции 

в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г.“ 

 

От..............................................................................................................................................................  

/ име и фамилия / 

 

в качеството си на ....................................................................................................................……….. 

( собственик, управител, изпълнителен директор, председател, представител по пълномощия № и 

дата, земеделски производител) 

 

на..............................................................................................................................................................  

( № и местонахождение на животновъден обект) 

със седалище гр./с................................................................................................................................... 

адрес на управление............................................................................................................................... 

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

тел/факс........................................................e-mail................................................................................. 

код по БУЛСТАТ или ЕИК................................................................................................................... 

 

 УВАЖАЕМА / МИ Г-ЖО / Г-Н ДИРЕКТОР,  

 

 Желая на основание т. 25 от Приложение № 13 към чл.45, ал.1 от Наредба № 9 от 

21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка     4 

„Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 г. да ми бъде издадено становище, в което да бъде посочено кои от изброените в 

заявлението ми за подпомагане инвестиции са свързани с нововъведените стандарти на 

Европейския съюз за въвеждане на стандарти за качеството на суровото мляко. 

 

Прилагам: Копие на Таблицата за допустимите инвестиции към заявлението ми за подпомагане.  

 

 Декларирам че, предоставените данни за инвестициите посочени в Таблицата за 

допустими инвестиции към заявлението, са достоверни. 

 

        Заявител:............................................ 

          / подпис / 

 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

Предоставям личните си данни доброволно и давам съгласието си Българската агенция по 

безопасност на храните да ги обработва, съхранява и използва за изпълнение на законните 

интереси на Агенцията и при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни. 

 

Гр..............................  

Дата:.........................      Заявител:....................................... 

          / подпис / 
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Гр. ………….……, п.к………….. , ул. …………………..………………..  

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

 

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 

получен:  

 

Чрез лицензиран пощенски оператор на  

 

адрес:…………………………………………………..............................................................  

 

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

като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му 

за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

  

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка  

- като вътрешна куриерска пратка  

- като международна препоръчана пощенска пратка  

- лично от звеното за административно обслужване  

 

 

Заявител:……………………………………………..        ……………………  

  (име, фамилия)         (подпис) 


