
Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ        (Образец KХ № 3) 

Изменен с Приложение към Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г. 
 

 Гр. …………, п.к……. , ул. ……………………….. 

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

                              

        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

        Министерство на земеделието, храните и горите 

        Българска агенция по безопасност на храните 

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

                     

 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 
за проверка при регистрация/одобрение 

 на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни  
  

А. Днес,........................г., във връзка със заявление вх.№ ............./..................г. и на основание 

Заповед №.…............./........................г. на директора на ОДБХ – гр............................., комисия в 

състав: 

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

2........................................................................................................................................................... 
(трите имена и длъжност) 

на основание чл.......................................................................................................от Закона за храните 
(съответно чл.26, ал.9, чл.31, ал.5, чл.44, ал.6) 

извърши проверка на обект....................................................................................................................... 
(вид на дейността и наименование на обекта) 

на адрес: гр./с................................................................община................................................................. 

ж.к./ул.....................................................................№ .........бл....... вх. .......ап......тел..............................., 

стопанисван от ............................................................................................................................................ 

(пълно наименование на лицето – ЮЛ или ЕТ) 

ЕИК/ БУЛСАТ........................................................................................................................................... 

със седалище............................................................................................................................................... 

адрес на управление: гр./с. ....................................................... община.................................................. 

ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел....................... 

при която установи следното: 

1. По отношение съответствието на обекта със структурните, експлоатационните и хигиенните 

нормативни  изисквания:  

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
 (описват се констатациите) 

2. По отношение системата за управление на безопасността на храните 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
(описват се констатациите) 

3. По отношение наличната технологична документация (специфичните изисквания за група 

материали, когато се отнася за обект за материали и предмети в контакт с храни) 

….…….......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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



Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1696/24.07.2020 г. на изп. директор на БАБХ        (Образец KХ № 3) 

Изменен с Приложение към Заповед № РД 11-1897/18.08.2020 г. 
 

 Гр. …………, п.к……. , ул. ……………………….. 

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

 (описват се констатациите) 

На основание  констатациите от проверката комисията дава следното становище: 

□ Обектът може да продължи да работи  

□ За отстраняване на констатираните несъответствията се връчва предписание 

№...................../..........................г., със срок за изпълнение до.................................г. 

(отбелязва  се в случаите по чл.26, ал.11, т.1) 

□ Дейността на обекта следва да бъде спряна 

□ Обектът отговоря на нормативните изисквания и следва да се издаде удостоверение за 

одобрение  

□ Следва да се издаде удостоверение за условно одобрение на обекта до........................................г 

□ Следва да се издаде отказ за одобрение на обекта  
(вярното се отбелязва  с “Х“) 

 

                КОМИСИЯ: 1. .................................                   

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

                             (подписи) 

  

 
СОБСТВЕНИК НА ОБЕКТА / НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ :                                                        

…………………………………..........…………………………………………………………               /...................................../ 

  (трите имена и длъжност)       (подпис) 

 

 

Б. Днес,....................................................г., при извършената проверка за изпълнение на горното 

предписание или изтичане на срока на  удостоверението за условно одобрение, комисията, 

определена със Заповед №............../..............г. на директора на ОДБХ................ установи, че: 

I. Предписанието е изпълнено, във връзка с което предлагаме: 

□ Обектът може да продължи да работи 

□ Да се издаде удостоверение за одобрение на обекта  

□ Да се удължи срока на условното одобрение до ...................................... г. 

□ Да се издаде отказ за удължаване на условното одобрение  
(вярното се отбелязва се с “Х”) 

II. Предписанието не е изпълнено или изтича срока на удостоверението за удължаване на 

условно одобрение и във връзка с което предлагаме:  

□ Дейността на обекта да бъде спряна 

□ Регистрацията на обекта да бъде заличена 

□ Да се издаде отказ за одобрение на обекта 
(вярното се отбелязва се с “Х”) 

 

КОМИСИЯ: 1...................................... 

 

                                                                                                                        2....................................... 
                                                                                    (подписи) 

 
 СОБСТВЕНИК НА ОБЕКТА / НЕГОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 

……………………………………………………………………………………………                     ……………………………… 

                                            (трите имена и длъжност)  (подпис) 


