
Приложение №18 към Заповед№ РД 11-470/20.05.2011г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ №23)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

И  Гр. София 1504, ул. "Генерал Данаил Николаев” № 7 
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН _______________________ g +359 (02) 9 44 46 36, 5  +359 (02) 9 44 17 06________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
нц обект за производство на храни 

№ 00861/09.06.2011 г.

Областна дирекция по безопасност на храните София град
на основание чл. 12, ал. 2, ал.9 и ал.10 от Закона за храните 

(обн., ДВ, бр. 90/1999 г., посл.изм. и доп.бр.8/25.01.2011 г.) във връзка със 
Заповед № РД 11-144/30.03.2011 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и 

Протокол от извършена проверка от 02.06.2011г. на основание 
Заповед № КХ 003/01.04.2011г. на Директора на ОДБХ -  София град

УДОСТОВЕРЯВА, 
че обект ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

(наименование и вид на обекта) 

с адрес: гр.София община Слатина
ул.,5Коста Лулчев” № 58

на фирма „РАМКОФАРМ” ООД
(пълно наименование на лицето  - Ю Л или ЕТ)

със седалище: гр. София
адрес на управление: гр. София община Лозенец
ул.”Плачковица” № 5А 
ЕИК/БУЛСТАТ: 831134861

отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 г. и Наредба № 5/2006 г. 
и се регистрира с per. № 22080007, като обект за производство на следните групи храни,
съгл. § 1 .т. 12 от ЗХ:

1. Група ф -  “храни със специално предназначение, които поради специфичния 
си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за 
нормална консумация” -  храни със специално предназначение, в т.ч. и детски 
храни; добавки към храните; добавки в храни и др.

- хранителни добавки

Обектът е вписан в Регистъра на обектите за производство на хранй^' за т£рг^^я с храни.

Д И Р Е К Т О Р цВ Д ^<рр
/д-р AHfon Генов/

Настоящото удостоверение за регистрация се издава в два екземпляра -  един за обекта и един за ОДБХ.


