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Образец КФ – 72-Версия 01 /Утвърден със Заповед № РД 11-653/16.04. 2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за произход и съответствие с изискванията на: 

 

чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните  

󠅾 Приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните във връзка с чл. 2 от 

Наредба № 1/2016 за хигиената на храните (когато е с предназначение за преработка в храни) 

󠅾 Приложение I към Регламент (ЕО) № 183/2005 относно хигиена на фуражите във връзка с чл. 26, 

ал. 4 от Закона за фуражите (когато е с предназначение за преработка във фуражи) 

 

 

от:......................................................................................................................................................................, 

(трите имена по документ за самоличност) 

в качеството си на: 

 

законен представител на:................................................................................................................................, 
(изписва се наименованието по регистрация) 

󠅾 едноличен търговец, дружество; 

󠅾 кооперация 

󠅾 земеделски стопанин - вписан в регистъра на земеделските стопани по реда на Закона за 

подпомагане на земеделските производители,  

в Областна дирекция „Земеделие“ гр. ....................................., под рег. № ................................................, 

 

с местожителство/седалище..........................................................................................................................., 

 

адрес/адрес на управление.............................................................................................................................., 

 

телефон............................................................................................................................................................., 

 

󠅾 търговци на зърнени култури, маслодайни семена и други семена и плодове, предназначени за 

преработка, които не съхраняват същите на склад, а действат като посредници 

 

󠅾 частно лице, притежаващо/обработващо земя в населено място...........................................................) 

󠅾 друг вид опертор (да се посочи вида на извършваната дейност) ........................................................... 

  

 

Декларирам, че предлаганата от мен първично произведена продукция (вид на суровината: 

зърно/маслодайни семена/тревни/ мляко и други), която е предназначена за преработка в: 

󠅾 храни 

 

󠅾 фуражи 

 

...................................................................................................................................................тона; 

...................................................................................................................................................тона; 

...................................................................................................................................................тона; 

...................................................................................................................................................тона; 
(посочва се вида на суровината и количеството) 

 

е произведена в съответствие с изискванията на Приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004 

и/или Приложение I към Регламент (ЕО) № 183/2005 и в съответствие с добрите земеделски 
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практики и не съдържа остатъчни и вредни за здравето на хората и животните вещества или 

продукти и ГМО посочени в съответните правни актове на ЕС и националното законодателство: 

 

󠅾 храни – Регламент (ЕО) № 1881/2006  за определяне на максимално допустимите количества на 

някои замърсители в храните, Препоръка № 576/2006, Препоръка № 165/2013, Препоръка № 

637/2013, Препоръка № 154/2012, Регламент (ЕО) № 396/2005относно максимално допустимите 

граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи и Регламент (ЕО) № 

1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи 

 

󠅾 фуражи - Директива 2002/32/ЕО въведена в Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите 

концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, Препоръка № 576/2006, 

Препоръка № 165/2013, Препоръка № 637/2013, Препоръка № 154/2012, Регламент (ЕО) № 396/2005 

относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни 

или фуражи и Регамент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи. 

Произходът на първично произведената продукция е от землището на населеното място на:  

 

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

 

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

 

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

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

Известно ми е, че при неспазване на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за храните. нося 

наказателна отговорност по Закона за храните. 

Известно ми е, че при неспазване на чл. 26, ал. 4 от Закона за фуражите нося 

наказателна отговорност по Закона за фуражите. 

 

Забележка: Декларацията се представя при сключване на търговски сделки, преработка или 

съхранение в обекти. 

 

Декларацията се издава в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.  

Съгласно чл.18 ал. 1 от Закона за храните, декларацията  се съхранява за срок, предвиден в 

разработената,  внедрена и прилагаща се  Система за управление на безопасността на храните. 

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Закона за фуражите се съхранява за срок от три години от датата на 

издаване. 

 

 

 

Дата:                                                                                        Подпис:.................................................... 
         (декларатор) 

 

 

Декларацията е получена от:   Пламен Василев Иванов, Мениджър закупуване на пшеница 
(име и длъжност) 

 

Представител на:   ГудМилс България ЕООД, ул. Павлина Унуфриева 4, София 1524 
      (наименование и адрес на купувача) 

 

 

 

Дата:                                                                                        Подпис:.................................................... 

 

 


