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                                  Приложение към Заповед  № РД 11-690/07.04.2021 г. 

           на изпълнителния директор на БАБХ 

  

I. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Тази процедура определя реда за заявяване и условията за временно разрешаване на 

въвеждането, движението, държането и размножаването на вредители, растения, 

растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или 

образователни цели, опити, сортов подбор или селекция. 

II. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  
Процедурата описва стъпките по заявяване от лицата, които желаят да извършват 

посочената дейност,  проверка за съответствие с изискванията и временно разрешаване на 

въвеждане, движение,  съхранение и размножаване на вредители, растения, растителни 

продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или 

образователни цели, опити,  сортов подбор или селекция.  

III. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  
1.ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА, Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., изм., бр. 12 

от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., изм., бр. 58 от 

18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 

г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., бр. 

65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г. 

2. РЕГЛАМЕНТ (EС) 2016/2031 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

26 октомври 2016 година за  защитните  мерки  срещу  вредителите  по  растенията,  за  

изменение  на  регламенти  (EС) 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 

93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета 

3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, 

извършвани с цел да се гарантира  прилагането  на  законодателството  в  областта  на   

храните  и  фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното  

 

Съставил: 

Мария Томалиева. 

(име, фамилия, длъжност) 

 

Главен експерт в дирекция ”Растителна 

защита и контрол на качеството на 

пресни плодове и зеленчуци“ РЗККППЗ 

 

Подпис: /п/ 

Проверил: 

 

Анна Петрова 

директор на дирекция 

”Растителна защита и контрол 

на качеството на пресни 

плодове и зеленчуци“ 

 

Подпис: /п/ 

Съгласували: 

Кирил Янев 

Главен секретар на БАБХ 

 

Подпис: /п/ 

 

инж. агр. Николай Роснев  

заместник изпълнителен директор 

на БАБХ 

 

Подпис: /п/ 

Прилага се от: 
 

 

…………………… 
 

 

Всичко стр.9 
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отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за 

изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО ) № 1069/2009, 

(ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на 

Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на 

Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на 

Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004  и  (ЕО)  №  882/2004  на  Европейския  

парламент  и  на  Съвета,  директиви 89/608/ЕИО,  89/662/ЕИО,  90/425/ЕИО,  91/496/ЕИО,  

96/23/ЕО,  96/93/ЕО  и  97/78/ЕО  на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент 

относно официалния контрол) 

4. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/829 на Комисията от 14 март 2019 година за 

допълване на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския Парламент и на Съвета за 

защитните мерки срещу вредителите по растенията с цел да се разреши на държавите 

членки да предвиждат временни дерогации с оглед на официални изпитвания, 

научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция. 

5. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 

2019 година за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 

2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите 

по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) №690/2008 на Комисията и за изменение на 

Регламент за изпълнение (ЕС)   2018/2019 на Комисията 

6. МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, в сила за 

Република България от 2 октомври 2005 година. 

 

ІV.      ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

а) § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на растенията; 

б) чл.1 - 3 и чл. 36  от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му;  

в) чл. 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му; 

г) Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 5 (Речник на фитосанитарните 

термини), когато е приложимо. 

 

„растения“, „растителни продукти“, „друг обект“, „вредители“, „карантинен 

вредител“, „регулиран некарантинен вредител“, „карантинен пункт", "съоръжение за 

задържане", „посочени вредители“, „посочен материал“, „посочени дейности“, 

„компетентен орган“, „официален фитосанитарен инспектор“, „фитосанитарна 

мярка“, „риск“, „установяване“, „ликвидиране“,  „ограничаване“, „изпитване“. 

 

V. ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА 
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1. Лицата, които заявяват за временно разрешаване на посочените дейности трябва да бъдат 

вписани в Официалния регистър по чл. 6, т. 11 и 12 от Закона за защита на растенията, по 

реда и условията на чл. 22 от същия.  

 

2. За издаване на временно разрешение, лицата подават в ОДБХ, на чиято територия ще 

извършват посочените дейности, Заявление по образец – Приложение 6 към Заповед № 

РД11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 

 

3. Заявлението съответства на изискванията, посочени в Приложение 1 от Делегиран 

Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията и съдържа най-малко следните данни: 

а) данни на заявителя - име, адрес, електронна поща, телефонен номер, включително 

научна и техническа квалификация за целите на посочените дейности 

 

б) данни на лицето/лицата, отговарящо/и за дейността - име, адрес, електронна поща, 

телефонен номер, включително научна и техническа квалификация за целите на посочените 

дейности  

 

в) данни за посочения материал: 

- вид, научно наименование, публикувани източници, вкл. информация за потенциални 

вектори. 

- количество, брой въвеждания/движения, количество при всяко въвеждане/движение. В 

случай на многократни въвеждания/движения, това следва да бъде обосновано, съгласно  

целите на посочената дейност и капацитета на карантинния пункт или съоръжението за 

задържане. Всяко въвеждане/движение се съобщава предварително в съответната ОДБХ. 

- страна/място на произход или страна/място на износ (ако е различна/о от страната на 

произход)   

- данни на износител / изпращач / доставчик - име, адрес, електронна поща, телефонен 

номер. Когато материалът се въвежда от трета държава се прилага съответното 

документално доказателство и се посочва граничният контролен пункт (ГКП) на 

територията на България, през който посоченият материал се въвежда от третата държава 

- условия на опаковане на материала и начин на въвеждане/придвижване - пощенска служба 

/ куриерска фирма / друго   

- вид транспорт – шосеен / железопътен / въздушен / воден 

 

г) данни за карантинния пункт/съоръжението за задържане – наименование, пълен адрес и 

описание  

д) данни на лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане - 

име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа квалификация  
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е) мерки, гарантиращи сигурно и безопасно съхранение на посочения материал по време на 

дейността, за която се заявява 

 

ж) информация за посочената дейност, предмет на заявяване: 

- резюме на естеството и целите на посочената дейност 

- продължителност: дата на първо въвеждане/движение; дата на очаквано приключване на 

заявяваната дейност 

- спецификация на посочената дейност – в случай на опити и на научноизследователска или 

образователна работа по сортови селекции  

- крайно използване на материала след приключване на дейността - унищожаване / 

събиране / съхранение  

- метод на унищожаване или третиране на материала след приключване на дейността;  

- мерки, гарантиращи безопасното отлагане/третиране на материала след приключване на 

дейността  

 

з) Допълнителна информация 

При поискване от компетентния орган, до когото е отправено заявлението, заявителят 

предоставя и друга информация и разяснения.  

 

4. Заявлението се подава в ОДБХ, на територията на която ще се извършва заявяваната 

дейност и се завежда в деловодната система. 

 

5. Заявлението по т. 4 и приложените към него документи се проверяват от официален 

фитосанитарен инспектор за съответствие с изискванията на чл. 4 от Делегиран 

Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията. При установяване на непълноти и/или 

несъответствия директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за  

отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от три работни дни и по-дълъг от 10 

работни дни. 

 

6. При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срока, определен по т. 5, 

заявлението се оставя без разглеждане.  

 

7. В 5-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или 

несъответствията, официални фитосанитарни инспектори от съответната ОДБХ  (най-малко 

двама) извършват проверка на място за съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 48 от 

Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията и чл. 

5 от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията, както следва: 
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а) заявлението е в съответствие с чл. 4 от  Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 на 

Комисията. 

б) естеството и целите на заявяваните дейности съответстват на определението за 

„посочени дейности“ в чл. 2  буква г) от  Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829. Естеството и 

целите са подробно описани в заявлението. 

в) съответните вредители, растения, растителни продукти или други обекти, посочени в 

заявлението, се съхраняват на място и при условия, които след проверка са определени 

от съответната ОДБХ като подходящи за целта.  

г) посочените дейности се извършват в карантинните пунктове или съоръженията за 

задържане, посочени в заявлението и след проверка, определени като такива от ОДБХ, в 

съответствие с чл. 60 и чл. 61 от Регламент (ЕС) 2016/2031. 

При необходимост и ако е приложимо, проверките по подточки в) и г) се извършват 

съвместно от официални фитосанитарни инспектори от ОДБХ и експерти от ЦЛКР, които 

изготвят съвместно становище за съответствие с изискванията, посочени по-горе. 

Определените по подточки в) и г) места се посочват в Разрешението.  

д) посочените дейности се извършват от персонал с подходяща научна и техническа 

компетентност. Отговорните за извършване на дейността членове на персонала се посочват 

в Разрешението.   

е) гарантирано е, че след приключването на посочената дейност, за която се отнася 

Разрешението, посоченият материал  ще бъде унищожен и безопасно отстранен, или 

съхраняван при подходящи условия за по-нататъшно използване, в съответствие с чл. 64 от 

Регламент (ЕС) 2016/2031. 

 

За резултатите от проверките, официалните фитосанитарни инспектори изготвят доклад за 

съответствие, копие от който се прилага към писменото предложение по т. 8. 

 

8. В 5-дневен срок от извършване на проверките по т. 7 и изготвяне на доклад от проверката 

за съответствие с изброените по т. 7 изисквания, директорът на съответната ОДБХ прави 

писмено предложение до изпълнителния директор на БАБХ за издаване на Разрешение под 

формата на писмо за извършване на посочените дейности или за отказ, като посочва 

мотивите за отказ. Писменото предложение на директора на ОДБХ се придружава от копия 

на следните документи: 

а) становище на ОДБХ за съответствие с изискванията на членове 8 и 48 от Регламент (ЕС) 

2016/2031 и членове 5 и 7 от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829; 

б) доклад за извършена проверка за съответствие по предходната точка 7; 

в) заявлението по т. 4 и спецификация на заявяваната дейност, в случай на опити и на 

научноизследователска или образователна работа по сортови селекции;  
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9. В 7-дневен срок от получаване на предложението по предходната точка, изпълнителният 

директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице, със заповед разрешава 

извършване на посочените дейности или прави мотивиран отказ.  

И в двата случая, заявителят се уведомява писмено. 

10. На основание издадената по т. 9 заповед за разрешаване на посочената дейност, 

изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице 
издава Разрешение под форма на писмо за въвеждане, движение,  държане и размножаване 

на вредители,  растения,  растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, 

научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция. 

Разрешението под формата на писмо винаги придружава посоченият материал. 

 

11. Образците на Разрешение под форма на писмо са: 

а) за движение в рамките на Съюза на вредители, растения, растителни продукти или 

други обекти, когато те са с произход от Съюза – има формата и съдържа данните, 

посочени в Приложение № II т. А от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията. 

Разрешението се заверява официално от държавата членка на произход за движение на 

посочения материал при условията на поставяне под карантина или задържане. 

б) за въвеждане в рамките на Съюза на вредители, растения, растителни продукти или 

други обекти, когато те са с произход от трети държави – има формата и съдържа данните, 

посочени в Приложение № II т. Б от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията. 

Разрешението се заверява официално от третата държава на произход за движение на 

посочения материал при условията на поставяне под карантина или задържане. 

 

12. Разрешението под формата на писмо се издава в четири (4) екземпляри – по един за 

заявителя, за дирекция РЗККППЗ при ЦУ на БАБХ, за ОДБХ, на чиято територия ще се 

извършват дейностите и за ЦЛКР, при необходимост. 

Посочените растения, растителни продукти или други обекти се придружават от 

разрешението, когато се въвеждат или придвижват в рамките на територията на Съюза. 

Когато посоченият материал е вредител/вредители, той се придружава от разрешението 

когато се въвежда, придвижва, държи или размножава в рамките на територията на ЕС. 

 

13. Когато в заявлението по т. 2 са посочени многократни въвеждания/движения на 

посочения материал, БАБХ може да издаде едно Разрешение под формата на писмо при 

първото въвеждане/движение, то да обхваща всички въвеждания/движения, като бъдат 

изпълнени следните условия: 

а) въвежданията/движенията се осъществяват няколко пъти през годината; 

б) посоченият материал се опакова при едни и същи условия; 
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в) посоченият материал идва от един и същи доставчик и е предназначен за едно и също 

лице, отговарящо за посочените дейности. 

Многократните въвеждания/движения в рамките на Съюза на посочения материал се 

вписват изрично в Разрешението под формата на писмо. 

  

14. Разрешението под формата на писмо за въвеждане,  движение,  държане, размножаване 

и използване в Съюза на вредители, растения,  растителни продукти и други обекти за 

официални изпитвания, научни изследователски или образователни цели, опити, сортов 

подбор или селекция се издава само и единствено за ограничено количество от 

посочения материал, за посочените дейности и е с ограничен срок. 

15. Издадените Разрешения не следва да надвишават капацитета на определеният 

карантинен пункт или съоръжение за задържане и включват необходимите ограничения за 

адекватно отстраняване на риска от установяване и разпространение на вредители. 

16. Разрешението под формата на писмо е валидно една година, считано от датата на 

издаването му.  

 

 

17. За случаите, в които разрешената дейност не може да бъде приключена в разрешения 

срок от една година и за да се даде възможност за плавно приключване на дейността е 

целесъобразно валидността на издаденото временно разрешение да бъде удължена за не 

повече от една година. За целта, заявителят подава заявление по образец (Приложение 6 

към Заповед № РД11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ), в което 

посочва исканата в заявлението информация и причините, които налагат удължаване 

валидността на Разрешението под формата на писмо. 

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ОТГОВАРЯЩО ЗА ПОСОЧЕНАТА ДЕЙНОСТ  

1. Уведомява незабавно фитосанитарните инспектори на ОДБХ за всяко нападение на 

посочения материал по време на посочените дейности от посочени вредители, за които не е 

дадено разрешение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 или от всякакви други 

вредители, за които се смята, че представляват фитосанитарен риск.  

2. Когато посоченият материал е сам по себе си посочен вредител, то наблюдението се 

отнася до нападение от посочени вредители, за които не е дадено разрешение по силата на 

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 или от всякакви други вредители, за които се смята, че 

представляват фитосанитарен риск.  

3. Уведомява незабавно фитосанитарните инспектори в съответната ОДБХ за всеки случай 

на изпускане или вероятно изпускане на вредителите по т. 1 и 2 в околната среда. 

 

VІІ. ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА РАЗРЕШЕНАТА ДЕЙНОСТ  
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1. Фитосанитарните инспектори от ОДБХ, на чиято територия се извършва посочената 

дейност, извършват регулярни проверки за спазване на условията по т. V.7. и 

ограниченията по т. V.14 - V.16. За резултатите от тези проверки, официалните 

фитосанитарни инспектори издават инспекционни доклади, копия от които предоставят по 

официален път до дирекция РЗККППЗ, ЦУ на БАБХ. 

2.  В случай на установени несъответствия, официалните фитосанитарни инспектори в 

съответната ОДБХ изискват от лицето, отговарящо за посочената дейност, да предприеме 

незабавни корективни действия за осигуряване на съответствие с изискванията, като 

определя срок за изпълнение. 

3. В случай, че официалните фитосанитарни инспектори в съответната ОДБХ, констатират 

неспазване на разпоредбите на чл. 8 и чл. 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 5 от 

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829, те предприемат без забавяне необходимите мерки за 

преустановяване на несъответствията, включително спиране действието на 

Разрешението под формата на писмо или неговата отмяна. Това се удостоверява със 

заповед на изпълнителния директор на БАБХ или упълномощено от него длъжностно лице, 

на основание доклад за установена/и несъответствие/я с изискванията и становище от 

директора на ОДБХ, на чиято територия се извършва дейността и е установено 

несъответствието с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/2031 и Делегиран Регламент (ЕС) 

2019/829.  

 

VІIІ. НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО 

Разрешението под формата на писмо за въвеждане, движение, държане и размножаване на 

вредители, растения,  растителни продукти и други обекти за извършване на официални 

изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или 

селекция се получават в ОДБХ, където е подадено Заявлението по образец, по поща с 

обратна разписка, по електронна поща или по друг начин, изрично посочен от заявителя.  

 

IX. ТАКСИ  

За издаване на разрешение за въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, 

растения, растителни продукти и други обекти, с цел извършване на официални  

 

 

 

изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или 

селекция не се дължат такси. 

 

X. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ   
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1. Заявление за временно разрешение под формата на писмо за въвеждане,  движение,  

държане и размножаване на вредители, растения,  растителни продукти и други обекти на 

територията на Европейския Съюз, използвани за официални изпитвания, научно 

изследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция – 

Приложение по образец (последна актуална версия); 

2. Образец на  Разрешение под формата на писмо за движение в рамките на Съюза на 

вредители, растения,  растителни продукти и други обекти - Приложение по образец 

(последна актуална версия); 

3. Образец  на  Разрешение под формата на писмо за въвеждане на вредители, растения,  

растителни продукти и други обекти - Приложение по образец (последна актуална версия) 

4. Доклад от проверка за съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 48 от Регламент (ЕС) 

2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията и чл. 5 от Делегиран 

Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията - Приложение по образец (последна актуална 

версия). 

  

 

XI. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ (РЕВИЗИИТЕ)   

 

Дата на издаване Версия/Ревизия Променени страници Вид на промяната 

13.03.2019 01   

 02 Всички Нова редакция 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

  Министерство на земеделието 

  Българска агенция по безопасност на храните 

 

 

    Приложение № 6 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020                                                                                   

на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ДО                                                   

ДИРЕКТОРА НА 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

ГРАД  _______________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

за временно разрешаване на въвеждане, движение, съхранение и размножаване на  

карантинни вредители на територията на Европейския Съюз, както и за въвеждане и  

движение на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти, за 

официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити,  

сортов подбор или селекция 

 

 

Данни на заявителя: 

 

 

 (Име/Наименование на лицето/организацията) 

 

 

 (населено място, п. к., адрес, телефон, имейл ) 

 

 

 

 

Данни на лицето/лицата, отговарящо/и за дейността: 

 

 

 (име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа степен) 

 

 

 

 

Данни за материала, за който се заявява временно разрешение: 

 

Вид на материала (напр. семена, вкоренени резници, почва, тъканни култури, ларви, др.) 
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Научно наименование на  материала / публикувани източници (ако е приложимо)  

 

 

 

Количество на материала, който ще се въвежда/движи  

(брой въвеждания/движения, количество при всяко въвеждане/движение) 

 

 

 

 

Страна/място на произход  

 

Страна/място на износ (ако е различна от страна на произход) 

 

Условия на опаковане на материала  

 

 

Данни на износител/изпращач/доставчик:  

 

(адрес, телефонен номер и e-mail ) 

 

 

 

 

Данни за карантинния пункт/съоръжението за задържане, одобрено съгласно 

изискванията на чл. 61 от Регламент (ЕС) 2016/2031: 

 

 

(наименование, пълен адрес и описание) 

 

 

 

 

Данни на лицето, отговарящо за карантинният пункт или съоръжението за задържане: 

 

 

 (име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа степен) 

 

 

 

С какви мерки ще се гарантира сигурното и безопасно съхранение на материала по време 

на дейността, за която се заявява: 

 

 

 

Резюме на естеството и целите на заявяваната дейност: 
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Продължителност на заявяваната дейност: 

 

Дата на първо въвеждане/движение: 

 

Дата на очаквано приключване на дейността: 

 

Крайно използване на материала:   унищожаване / събиране / съхранение 

(ненужното се зачерква) 

 

 

 

Метод на унищожаване или третиране на материала след приключване на дейността: 

 

 

 

 

С какви мерки ще се гарантира безопасното отлагане/третиране на материала след 

приключване на дейността:   

 

 

 

  

Забележка: В случай на опити и на научноизследователска или образователна работа по 

сортови селекции, се прилага съответната спецификация. 

 

Допълнителна информация 

Заявителят предоставя и друга информация и разяснения при поискване от компетентния 

орган, до когото е отправено заявлението.  

 

 

 

 

 

Име и фамилия на подателя на заявлението:  

 

 

 

Дата _________________________________ Подпис на подателя на заявлението ____________________  

 



 

Приложение № 7А към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 

на изпълнителния директор на БАБХ 

 

              РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

              Министерство на земеделието 

              Българска агенция по безопасност на храните  

 

Б. Образец на разрешение под формата на писмо за въвеждане в рамките на Съюза на 

вредители,  растения, растителни продукти и други обекти за научно изследователски или 

образователни цели, опити, сортов подбор или селекция 

B. Model Letter of Authority for introduction into the Union of pests, plants, plant products and other 

objects for scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding   

РАЗРЕШЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ПИСМО / LETTER OF AUTHORITY 

1. Име, адрес, адрес на електронната поща и 

телефонен номер на [изпращача] /  

[организацията за растителна защита]* в 

трета държава на произход /  

Name, address, e-mail address and phone 

number of the consignor / plant protection 

organization * of the third country of origin 

- 

- 

- 

 

2. Наименование на отговорния орган в 

държавата членка, издала разрешителното / 

Name of the responsible body ofthe Member 

State of issue 

- 

 

3. Име, адрес, адрес на електронната поща и 

телефонен номер на лицето, отговарящо за 

посочените дейности / 

Name, address, e-mail address and and phone 

number of the person responsible for the 

specified activities 

- 

- 

- 

4. Наименование и адрес на [карантинния 

пункт] / [съоръжението за задържане]* / 

Name and address of the [quarantine station] / 

[confinement facility] * 

- 

- 

 

5. Научно наименование, което е  

целесъобразно, или наименование на 

посочения материал, включително 

наименование на съответния посочен 

вредител / 

Scientific name, when appropriate, or name of 

the specified material, including scientific name 

of the specified pest concerned. 

- 

- 

 

6. Количество на посочения материал 

Quantity of the specified material 

- 

- 

7. Вид на посочения материал / Type of 

specified material  

- 

8. Условия на опаковане и на движение* / Посочва се едно от следните условия: /  



      Packaging and import conditions * Specify one of the following conditions: 

8.1. пощенска служба/куриерска 

фирма/пътник/друго, да се уточни / 

post/delivery company/passenger/other to precise 

 

8.2 шосеен транспорт/жп транспорт/въздушен 

транспорт/воден транспорт/друго, да се уточни 

/ road/train /flight/boat/ other to precise 

 

8.3 Друго / Other 

 

9. Допълнителна информация / 

    Additional information 

Посоченият материал се внася на територията 

на Съюза съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 

2019/829 на Комисията от 14 март 2019 година 

/ The specified material is imported within the 

Union territory under the Commission Delegated 

Regulation (EU) 2019/829 of 14 March 2019 

10. Многократно изпращане: [Да] / [Не]  

       Multiple Send: [Yes] / [No] 

Ако сте отговорили с „да“: / If "yes": 

 

Дата на издаване: / Date of issuance: 

 

Референтен номер на изпращането: / Reference 

number of the sending:  

 

Брой на изпращанията и количество посочен 

материал за всяко изпращане: / Number of 

sendings and quantity per sending of specified 

material: 

 

11. Крайно използване / Final use Унищожаване/събиране или съхранение* /  

Destruction / collection or storage * 

12. Заверка от националната организация за 

растителна защита на третата държава на 

произход на посочения материал / 

Endorsement by the National Plant Protection 

Organization (NPPO) of the third country of 

origin of the specified material. 

 

Място на заверка: / Place of endorcement: 

 

Дата: / Date: 

 

Име и подпис на упълномощения служител: / 

Name and signature of the authorised officer: 

12. Подпис и печат или електронен печат и 

подпис на компетентния орган 

Signature and stamp, or electronic stamp and 

electronic signature of the Competent Authority 

 

Място на издаване: / Place of issue: 

 

Дата на издаване: / Date of issuance: 

 

Валидно до: 

Expiration date: 

 

Име и подпис на упълномощения служител: 

Name and signature of the authorised officer: 

14. Референтен номер в IMSOC / 

       IMSOC reference  

 

 

* ненужното се зачерква/ strike out what does not apply. 
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Приложение № 7 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г.  

на изпълнителния директор на БАБХ 

 

 

              РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

              Министерство на земеделието 

              Българска агенция по безопасност на храните  

 

А. Образец на разрешение под формата на писмо за движение в рамките на Съюза на 

вредители,  растения, растителни продукти и други обекти за научноизследователски или 

образователни цели, опити, сортов подбор или селекция 

A. Model Letter of Authority for movement within the Union of pests, plants, plant products and other 

objects for scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding   

РАЗРЕШЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ПИСМО / LETTER OF AUTHORITY 

1. Име, адрес, адрес на електронната поща и 

телефонен номер на [изпращача] / 

[организацията за растителна защита]* в 

държавата членка на произход / Name, 

address, e-mail address and phone number of 

the [consignor] / the [plant protection 

organisation]* of the Member State of origin 

- 

- 

- 

 

2. Наименование на отговорния орган в 

държавата членка, издала разрешителното / 

Name of the responsible body of the Member 

State of issue 

- 

 

3. Име, адрес, адрес на електронната поща и 

телефонен номер на лицето, отговарящо за 

посочените дейности / Name, address, e-mail 

address and phone number of the person 

responsible for the specified activities 

- 

- 

- 

4. Наименование и адрес на [карантинния 

пункт] / [съоръжението за задържане]* / 

Name and address of the [quarantine station] / 

[confinement facility] * 

- 

- 

 

5. Научно наименование, когато е  

целесъобразно, или наименование на 

посочения материал, включително 

наименование на съответния посочен 

вредител / Scientific name, when appropriate, or 

name of the specified material, including 

scientific name of the specified pest concerned 

- 

- 

 

6. Количество на посочения материал / 

Quantity of specified material 

- 

- 

7. Вид на посочения материал / Type of the 

specified material   

- 

8. Условия на опаковане и на движение* / 

      Packaging and movement conditions * 

Посочва се едно от следните условия: /  

Specify one of the following conditions: 



8.1. пощенска служба/куриерска 

фирма/пътник/друго, да се уточни / 

post/delivery company/passenger/other to precise 

 

8.2 шосеен транспорт/жп транспорт/въздушен 

транспорт/воден транспорт/друго, да се уточни 

/ road/train /flight/boat/ other to precise 

 

8.3 Друго / Other 

 

9. Допълнителна информация / 

    Additional information 

Посоченият материал се движи в рамките на 

територията на Съюза съгласно Делегиран 

Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията от 14 

март 2019 година  / The material is moved within 

the Union territory under Commission Delegated 

Regulation (EU) 2019/829 of 14 March 2019  

 

10. Многократно изпращане: [Да] / [Не] /* 

       Multiple sendings: [Yes] / [No] *  

Ако сте отговорили с „да“: / If "yes": 

 

Дата на издаване: / Date of issuance: 

 

Референтен номер на изпращането: / 

Reference number of the sending: 

 

Брой на изпращанията и количество посочен 

материал за всяко изпращане: / 

Number of sendings and quantity per sending of 

specified material: 

 

11. Крайно използване / Final use Унищожаване/събиране или съхранение* 

Destruction / collection or storage * 

 

12. Заверка от компетентния орган на 

държавата членка на произход на посочения 

материал /  

Endorcement by the Competent Authority of the 

Member State of origin of the specified material 

 

Място на заверка: / Place of endorcement: 

 

Дата: / Date: 

 

Име и подпис на упълномощения служител: 

Name and signature of the authorised officer: 

13. Подпис и печат или електронен печат и 

електронен подпис на компетентния орган / 

Signature and stamp, or electronic stamp and 

electronic signature of the Competent Authority 

 

Място на издаване: / Place of issue: 

 

Дата на издаване: / Date of issuance: 

 

Валидно до: / Expiration date: 

 

Име и подпис на упълномощения служител: 

Name and signature of the authorised officer: 

14. Референтен номер в IMSOC / 

       IMSOC reference number 

 

 

* Ненужното се зачерква / Strike out what does not apply 
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Приложение №…… към заповед № РД 11-690/07.04.2021 г. 
на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ДОКЛАД 

 

от проверка за съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 48 от Регламент (ЕС) 

2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията и чл. 5 от Делегиран 

Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията. 

 

Във връзка със Заявление от ………………………………………………..………, вх. 

№………….202..г. при ОДБХ ………….. за временно разрешаване на въвеждане,  

движение,  държане и размножаване на вредители, растения,  растителни продукти и 

други обекти на територията на България, които да бъдат използвани за официални 

изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или 

селекция,  

бе извършена проверка на дата…………………………… 

 

I. Идентификация на обекта на заявление  

1. Адрес  

гр./ с..................................................................................................................................... 

ул.......................................................................................................................................... 

Моб.тел: .............................................................................................................................. 

      E-mail: .................................................................................................................................. 

2. Регистрационен номер на заявителя от Официалния регистър на професионалните 

оператори при ОДБХ………………….. 

 

 

II. Съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 за 

защитните мерки срещу вредителите по растенията и чл. 5 от Делегиран Регламент 

(ЕС) 2019/829 на Комисията:  

 

ИЗИСКВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕ 

ДА НЕ 

1) Заявлението е в съответствие с чл. 4 от  Делегиран 

Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията. 

 

  

2) Естеството и целите на заявяваните дейности съответстват 

на определението за „посочени дейности“, както е посочено в 

чл. 2  буква г) от  Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829. 

 

  

            

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните 

Областна дирекция по безопасност на храните  ..... 
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3) Посоченият материал (вредители, растения, растителни 

продукти или други обекти) се съхраняват на място и при 

условия, които са подходящи за целта. 

 

  

4) Посочените дейности ще се извършват в карантинните 

пунктове или съоръженията за задържане, посочени в 

заявлението, и отговарят на изискванията на чл. 60 и 61 от 

Регламент (ЕС) 2016/2031. 

 

  

5) Посочените дейности се извършват от персонал с 

подходяща научна и техническа компетентност. 

 

  

6) След приключване на посочената дейност: 

- посоченият материал ще бъде унищожен; 

 

- посоченият материал ще бъде безопасно отстранен;  

 

- посоченият материал ще бъде съхраняван при подходящи 

условия за по-нататъшно използване. 

 

  

 

 

Заключение от извършената проверка: 

Обекта на заявление с вх. №……..при ОДБХ….., ОТГОВАРЯ / НЕ ОТГОВАРЯ на 

изискванията на чл.8 и 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу 

вредителите по растенията и чл. 5 от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията 

за издаване на временно разрешение въвеждане,  движение,  държане и размножаване 

на вредители, растения,  растителни продукти и други обекти на територията на 

България, които да бъдат използвани за официални изпитвания, научноизследователски 

или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция. 

 

 

Извършили проверката:   

 

1……………………………………………………………………………................................. 

 

(Име, длъжност, подпис: ...………………………………………………………………......) 

 

2. …………………………………………………………………………………………. …….                        

 

(Име, длъжност, подпис:……………………………………………………………………...)         

 

 

 

Лице, отговарящо за посочената дейност: …………………………………………………... 

Име, научна степен, подпис…………………………………………………………………... 

 


