
 

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4  
 

Декларация за извършване на дейности с първични фуражи 
 

 ………………………………………………………………………………,  ЕГН/ЕИК ……………………. 

                         (име/наименование на земеделския стопанин) 

 

Декларирам, че извършвам следната/те дейност/и, определени в член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) 183/2005 за хигиена на фуражите (моля, отбележете дейността, която 
упражнявате в момента на подаване на заявлението за регистрация; възможни са повече от 
едно отбелязвания): 
  

1. Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете): 

 
•  зърнени ............................................................................................................................. 

 •  бобови ............................................................................................................................... 

 •  тревни фуражи ................................................................................................................. 

 
•  силажи и/или сенажи ....................................................................................................... 

 •  други .................................................................................................................................. 

  

 
•  

 
мляко, добито в стопанството, предназначено за изхранване на животни в други 
стопанства:     

•  телета;       •  малачета;    •  ярета;      •  агнета;      •  прасета 
   

Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително и 
следните свързани с това операции: 

 
- транспорт, складиране и третиране на първичните продукти на 
мястото на производството 

да •  не •  

       (моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате) 

•  почистване 
•  сортиране 
•  опаковане 
•  складиране 
•  естествено сушене 
•  охлаждане и съхранение на мляко във фермата 

 

 
- транспортни операции за доставка на първични продукти от 
мястото на тяхното производство до друг обект (предприятие, 
търговец, ферма и др.). 

да •  не •  

 

2. Заявявам, че: 

•  произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на собствената си 

ферма. 

3. Заявявам, че: 

•  смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да използвам 

добавки и премикси (може да се ползват допълващи фуражи, които съдържат фуражни 
добавки или премикси, получени на основата на добавки). 

Запознат съм, че предоставените данни ще се ползват за нуждите на регистрацията, в 
съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите. 

 

Забележка:  Избраното  се отбелязва със знак "Х". 

 
 
Земеделски стопанин (физ. лице): ............................. Земеделски стопанин (юрид. лице): ............................ 

     (подпис)                                                                                       (подпис) 



 

 

 
УКАЗАНИЯ  

за попълване на декларацията за извършване на дейности с първични фуражи 

 
Декларацията се попълва от земеделски стопанин, който произвежда и предлага на пазара 
първични фуражи! 
 
Данните в декларацията са обвързани с попълнената информация в таблица 2 на анкетния 
формуляр. 
 
1. Точка 1 се попълва задължително. При посочване на един или повече от първите пет вида 
фуражи, се посочват и културите: 

 

Вид Култури 

Зърнени обикновена (мека) пшеница 

твърда пшеница 

ечемик 

ръж 

тритикале 

овес 

царевица за зърно 

сорго 

просо 

ориз 

други зърнени 

бобови соя 

фасул 

грах 

леща 

нахут 

други протеинодайни 

тревни люцерна 

естествени ливади 

пасища и мери 

силажни/сенажни царевица за силаж 

други захарно цвекло 

памук 

лен 

слънчоглед 

рапица 

фуражни зеленчуци 

Коноп – семена за фураж 

други фуражни 

картофи 

 
При посочване на последния вид фураж – мляко – се посочва и видът животни, за изхранването 
на които е предназначено млякото. 
 
Извършване на допълнителни операции с първични фуражи може да се отбележи само след 
отбелязване на произвежданите първични фуражи! 
 
 
2. Точка 2 или точка 3 могат да се отбележат при извършване на съответните дейности 
само след попълване на точка 1. 
 
 
Указанията са неразделна част от декларацията за извършване на дейности с първични фуражи  

 


