
Образец ЗХОЖ–238/Утвърден със Заповед № РД 11-294 / 23.02.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните  

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

 

 Гр…………………………….(ПК),  бул./ул.”……………………………….”  №  
 +359 (0)…………………….,      +359 (0)…………………………..,     www.bfsa.egov.bg 
 Ниво 3, TPL-RED        Ниво 2, TPL-AMBER         Ниво 1, TPL-GREEN           Ниво 0, TPL-WHITE 

 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ 
гр. ………………….. 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
От  ..………………………………………………………………………………….............………........................... 

(име и фамилия на собственика/упълномощено лице на превозвача) 

Адрес ……………………………………………………………………………………............…............................. 

 (адрес на управление на юридическото лице – държава, населено място, пощенски код, ул. №, бл., вх., ап., телефон, ел. 
поща) 

 
Дан.№…………………………......…….БУЛСТАТ……………………………………............…........................ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
Моля, да ми бъде издаден констативен протокол за  одобрение на транспортно средство 

на основание чл. 163 от ЗВД. 

Транспортното средство с което ще се превозват животните е .......................................... 
           (вид и марка) 

с регистрационен № ..................................., площ в м2 на платформата/контейнера  

и възможност да превозва 
................................................................................................................ 

(вид и брой на животните – за всеки вид се описва броя на животните, които могат да се превозват) 

Транспортното средство е собственост на 
....................................................................................... 
        (име и фамилия) 

с адрес 

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

. 

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

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

 
 
 
 

гр. …………………….       .......……………. 
…………………….        /подпис и печат/ 
 /дата/ 

http://www.bfsa.egov.bg/
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Индивидуалният административен акт да бъде изпратен чрез лицензиран пощенски 

оператор като:  

□ вътрешна препоръчана пощенска пратка 

□ вътрешна куриерска пратка 

□ международна препоръчана пощенска пратка  

Декларация: (при заявено желание за получаване на документа чрез пощенски 

оператор)  

Заявявам желанието си, издаденият индивидуален административен акт да бъде получен 

чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са за моя 

сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен 

документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

 
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. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
  Заявител:………………………………………….   

 ………………………….. 

                  (име и фамилия)                                  (подпис, печат) 
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  Гр. София,  1606,  бул. ”Пенчо Славейков”  № 15A 
  +359 (0) 2 915 98 20,      +359 (0) 2 915 98 98,     www.bfsa.egov.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гр…………………………….(ПК),  бул./ул.”……………………………….”  №  
 +359 (0)…………………….,      +359 (0)…………………………..,     www.bfsa.egov.bg 
 Ниво 3, TPL-RED        Ниво 2, TPL-AMBER         Ниво 1, TPL-GREEN           Ниво 0, TPL-WHITE 
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