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        Приложение към Заповед  № РД 11-695/07.04.2021 г. 

на  изпълнителния директор на БАБХ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

 

Тази процедура регламентира общите правила за действие при издаване на растителен 

паспорт на растения, растителни продукти и други обекти от официалните фитосанитарни 

инспектори на БАБХ. Спазването ѝ осигурява единен подход и последователност във 

всички ОДБХ при издаване на растителен паспорт. 

 

II. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Процедурата обхваща организацията, документооборота и начина на работа на 

официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при издаване на растителен паспорт.  

Процедурата се прилага при движение на растения, растителни продукти и други 

обекти в рамките на територията на Съюза, включително когато е приложимо към и в 

рамките на защитените зони. 

 

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 

 

 

Подпис: /п/ 

Съставил: 

 Йорданка Паскалева 

 Главен експерт в дирекция ”Растителна   

защита и контрол на качеството на 

пресни плодове и зеленчуци“  

(РЗККППЗ) 

 

Проверил:  

 

/п/ 

Анна Петрова 

Директор на дирекция 

”Растителна защита и контрол 

на качеството на пресни 

плодове и зеленчуци“  

(РЗККППЗ) 

Съгласували: 

Кирил Янев  

/п/ 

Главен секретар на БАБХ 

 

Инж. агр. Николай Роснев 

/п/ 

Заместник изпълнителен дидиректор 

на БАБХ 

Прилага се от:  
 

 

…………………… 
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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 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. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2313 НА КОМИСИЯТА от 13 

декември 2017 година за установяване на спецификациите за формата на 

растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на 

растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона 

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. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2148 НА КОМИСИЯТА от 13 

декември 2019 година относно специалните правила при освобождаването на 

растения, растителни продукти и други обекти от карантинните пунктове и 

съоръженията за задържане. 

 

ІV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ (на основните използвани термини):  „растителен паспорт“; 

„растения“; „растителни продукти (вкл. дървен материал)“; „друг обект“; 

„засаждане“; „растения за засаждане“; „компетентен орган“; „официален 

фитосанитарен инспектор“; „партида“; „пратка"; „търговска единица“; 

„професионален оператор“; „краен потребител“; „код за проследяване“; 

„карантинен вредител“; „регулиран некарантинен вредител от значение за 

Съюза“; „фитосанитарна мярка“. 
 

За целите на тази стандартна оперативна процедура се прилагат определенията на 

изброените по-горе термини, така, както са посочени в следните нормативни актове: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
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а) §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на растенията;  

б) чл. 2 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. 

 

V. ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА „Издаване на растителен паспорт от 

официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при въвеждане и движение на 

растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на ЕС и 

България“. 

  

1. Растителен паспорт се издава на растения, растителни продукти и други обекти 

включени в списъка по Приложение ХIII от Регламент 2019/2072, и за растения, 

растителни продукти и други обекти, включени в списъка по Приложение ХIV от 

Регламент 2019/2072 при въвеждане и движение в рамките на територията на 

Европейския Съюз и при въвеждане и движение в рамките на определена защитена 

зона. 

2. Заявление за издаване на растителен паспорт подават професионалните 

оператори, регистрирани в Официалния регистър за фитосанитарен контрол на 

ОДБХ, на чиято територия извършват дейност. 

3. Професионалният оператор подава Заявление по образец - Приложение №1 към 

настоящата процедура, в ОДБХ на чиято територия се намират растенията, 

растителните продукти и другите обекти. Заявлението  се подава най-малко 3 

работни дни преди движението на заявените партиди. Заявлението се завежда с 

входящ номер в деловодството на съответната ОДБХ. 

 

Проверката за издаване на растителен паспорт се извършва от официален 

фитосанитарен инспектор и включва проверка на представените документи и 

растителноздравна проверка. 

 

4. Проверка на представените документи включва: 
4.1. когато заявлението е от професионален оператор, производител на растения, 

растителни продукти и други обекти: 

а) съответствие на видовете и тяхното количество в подаденото заявление с видовете и 

количествата им декларирани от професионалния оператор при заявяване за 

регистрация/актуализация на дейност и други свързани документи от досието му; 

б)  резултатите от растително здравните проверки в производствените площи и 

другите помещения на професионалния оператор, отразени в инспекционните доклади 

и резултатите от лабораторните анализи, ако има такива; 

в) дали декларирания в заявлението район за движение/доставка е/не е Защитена зона,
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включена в Списъка по Приложение III, на Регламент 2019/2072, а растенията, 

растителните продукти и другите обекти, предмет на заявлението са/не са 

гостоприемник на КВ по отношение на тази защитена зона. 

 

4.2 когато заявлението е от професионален оператор, който разделя или събира партиди 

на растения, растителни продукти и други обекти, с цел издаване на заменен 

растителен паспорт: 

а)  изпълнени ли са изискванията за проследимост, посочени в член 69, параграф 3 

на Регламент 2016/2031 по отношение на растения, растителни продукти или 

други обекти; 

 

б)  заявените растения, растителни продукти или други обекти продължават ли да 

съответстват на изискванията, посочени в членове 85 и 86 на Регламент 

2016/2031;  

в)  дали характеристиките на съответните заявени растения, растителни продукти 

или други обекти не са се променили.  

За тази цел, към заявлението си професионалният оператор предоставя 

необходимата официална документация (оригинален/и РП; фактура и/или други 

документи), които позволяват на инспектора да идентифицира съответната 

партида /търговска единица. 

 

4.3 когато декларираният в Заявлението район за движение/доставка е Защитена зона, 

включена в Списъка по Приложение III на Регламент 2019/2072, и съществува риск 

растенията, растителните продукти и другите обекти, предмет на заявлението да са 

гостоприемници на карантинен вредител по отношение на съответната защитена зона:  

а) дали тези растения, растителни продукти или други обекти съответстват на 

специалните изисквания за съответната защитена зона, включени в Списъка по 

Приложение Х, към чл.10 на Регламент 2019/2072. 

 

5.  Растителноздравна проверка.  

5.1 Включва щателен преглед в съответствие с чл.87 на Регламент 2016/2031 и има за 

цел да установи, че заявените растения, растителни продукти и други обекти отговарят 

на следните изисквания: 

а) свободни са от карантинни вредители от значение за Съюза, включени в 

Списъка по Приложение II, част Б на Регламент 2019/2072 или от вредители, за 

които се прилагат мерките, съгласно член 30, на Регламент 2016/2031; 

б) съответстват на разпоредбите на чл.37 от Регламент 2016/2031 по отношение 

на наличието на регулирани некарантинни вредители по растения за 

засаждане, включени в Списъка по Приложение IV на Регламент 2019/2072, и 

мерките, които трябва да се предприемат; 

Това изискване е приложимо по отношение на растенията за засаждане, 

изброени в Приложение IV на същия Регламент 
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в) съответстват на изискванията за движение в рамките на територията на Съюза, 

посочени в чл. 41 на Регламент 2016/2031, и включени в Списъка по 

Приложение VIII на Регламент 2019/2072; 

г) са в съответствие с правилата, приети съгласно мерките, по чл. 17; чл. 28 (1); 

чл. 28 (2) и чл. 30 (1) и (3) на Регламент 2016/2031;  

д) са в съответствие с мерките, приети от компетентните органи за ликвидиране 

на карантинни вредители от значение за Съюза съгласно чл. 17 или на 

вредители, за които се прилагат мерките, съгласно чл.30 и за ликвидиране на 

вредители, които временно отговарят на условията за карантинни вредители 

от значение за Съюза съгласно чл. 29 на Регламент 2016/2031. 

Прегледът обхваща също така опаковъчния материал на съответните растения, 

растителни продукти или други обекти. 

 

5.2 Прегледът следва да отговаря на условията по чл. 87 от Регламент (ЕС) 

2016/2031: 

а) извършва се в подходящо време и като се вземат предвид съответните рискове; 

б) извършва се в помещенията или другите площи, стопанисвани от 

професионалния оператор и в непосредствена близост до мястото на производство 

на съответните растения, растителни продукти или други обекти;  

в) включва най-малко визуална проверка, но може да включва и вземане на проби и 

изпитвания, когато има съмнение за наличие на:    

- карантинен вредител от значение за Съюза или на вредители, за които се прилагат 

мерки, съгласно чл. 30, на Регламент 2016/2031, 

 - карантинен вредител по отношение на определена защитена зона в съответната 

защитена зона, 

- регулиран от Съюза некарантинен вредител над съответните прагове, когато е 

приложимо; 

 

5.3 За извършената инспекция се съставя инспекционен доклад по образец –  

Приложение № 2 към настоящата процедура, в два екземпляра, единият от които се 

предоставя на оператора, а другият заедно с резултата от лабораторните анализи, 

ако има такива, се съхраняват в досието на професионалния оператор в ОДБХ.  

      При подадено заявление по т. 4.2 от настоящата процедура, растителноздравна                                          

проверка по т. 5.1 и т. 5.2 може да не се извърши, ако официалният фитосанитарен   

инспектор прецени, че проверката по т. 4 дава достатъчно достоверни основания да се 

смята, че изискванията по т. 5.1 са изпълнени.   
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6. На основание резултата от проверката, официалният фитосанитарен инспектор 

вписва своето становище в заявлението по т. 3 от процедурата, в частта попълвана от 

ОДБХ.  

6.1 когато в резултат от проверките по т. 4 от настоящата процедура се установи, че в 

представената документация има пропуски, несъответствия или неясноти, официалният 

фитосанитарен инспектор изисква предоставяне на необходимата информация и/или 

документи и поставя срок за отстраняване на несъответствията. При отказ от страна на  

заявителя за предоставяне на необходимата информация и/или документи или при 

изтичане на поставеният срок за отстраняване на несъответствията, официалният 

фитосанитарен инспектор съставя аргументиран отказ за издаване на РП. 

6.2 когато в резултат от проверките по т. 5 от настоящата процедура се установи, че 

заявените растения, растителни продукти и други обекти не отговарят на някои от  

изискванията на чл. 85, а където е необходимо и на чл. 86 на Регламент 2016/2031, или 

има съмнение за наличие на зараза от КВ, официалният фитосанитарен инспектор 

предприема мерки по реда на чл. 28 от ЗЗР. Когато лабораторните изследвания 

установят или потвърдят зараза от КВ, се налагат една или повече от фитосанитарните 

мерки по чл. 30, ал.1 от ЗЗР.  

 

6.3 Когато обекта по заявлението са растения за засаждане, а проверката по т. 5 е 

установила зараза от РНКВ с прагове над определените в Списъка по Приложение IV 

на Регламент 2019/2072, официалният фитосанитарен инспектор предписва мерки, 

предвидени в Приложение V от Регламент 2019/2072, като се зачитат изключенията по 

чл. 6, ал.2 и ал.3 на същият регламент. Ако въпреки предприетите мерки заразата 

остане на неприемливо ниво, инспекторът съставя аргументиран отказ за издаване на 

растителен паспорт. 

 

6.4 когато в резултат от проверките по т. 4, и т. 5, или в резултат от мерките по т. 6.3 от 

настоящата процедура се установи, че заявените растения, растителни продукти и 

други обекти отговарят на всички изисквания на чл. 85, а когато са предназначени за 

въвеждане и движение в защитени зони и на чл. 86 на Регламент 2016/2031, 

официалният фитосанитарен инспектор издава растителен паспорт в съответствие с 

някой от образците, посочени в приложението на Регламент 2017/2313 от 13 декември 

2017 година за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за 

движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и 

движение в рамките на защитена зона 

6.4.1.   Растителните паспорти за движение в рамките на територията на Съюза се 

изготвят по образец, в съответствие с приложение 1 към Заповед №11-2575/13.12.2019 

на изпълнителния директор на БАБХ. Елементите на растителните паспорти трябва да 

са четливи и да могат да се разчитат, без да е необходимо да се използват усилващи 

зрението помощни средства. Те трябва да съдържат следната информация:  

 

В точка 1 от приложението: Знамето на Съюза да е разположено в горния ляв ъгъл на 

PП. То  
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може да бъде с цветен или черно-бял печат — с бели звезди на черен фон или с черни 

звезди на бял фон. В дясно от него думите „Растителен паспорт“ на английски и на 

български, разделени с наклонена черта. Тук се поставя и номера на издадения РП. 

Номера на РП се образува от три буквения код на ОДБХ, (Приложение №3 към Заповед 

№РД-11-1393/24.08.2015г. на изпълнителния директор на БАБХ) където се издава РП и 

поредният номер от „регистъра за движение в ЕС“. 

 

 точка 2: Ботаническото наименование на съответния вид на растенията, растителните 

продукти и други обекти и за какво количество се издава. 

 

точка 3: двубуквеният код по ISO-3166-1, за държавата-членка, в която е регистриран 

професионалният оператор. (БГ/ BG) 

 

точка 4: буквено-цифровия регистрационен номер на професионалния оператор от 

официалния регистър за ФСК. 

 

точка 5: Кодът за проследяване на растенията, растителните продукти и други обекти 

(който може да бъде съществуващ код, използван за проследяване или идентифициране 

на пратка). Този код трябва да осигури проследяемост обратно към оператора. Това е 

номера на РП с датата на издаването му или ФСС, когато  растения, растителни 

продукти и други обекти са от внос. РП може да включва уникален баркод, холограма, 

чип или друг носител на данни, допълващи кода за проследяване. Това изискване не е 

задължително.  

 

Точка 7/8: Двубуквеният код на страната на произход от ЕС, или когато е приложимо, 

наименованието на държавата по произход или нейният двубуквен код по стандарт 

ISO. 

Дата на издаване, подпис и печат на официалният фитосанитарен инспектор. 

 

6.4.2.   Растителните паспорти за въвеждане и движение в рамките на защитена 

зона се изготвят в съответствие с приложение 2 към Заповед №11-2575/13.12.2019 на 

изпълнителния директор на БАБХ. 

В този случай, към данните в РП по т.6.4.1, се добавя: 

- след думите „Растителен паспорт“ се записва „ЗЗ“, а след текста на английски „PZ“, 

- добавя се точка 9. – научното наименование на карантинните вредители или 

специално определеният код на съответния карантинен вредител или карантинни 

вредители от значение за защитената зона. Списъкът на тези вредители и съответните 

им кодове са включени в приложение III, на Регламент 2019/2072. 

 

6.4.3.   Растителните паспорти за движение в рамките на територията на Съюза,
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съчетани със сертифициращ етикет съгласно член 83, параграф 5, втора алинея от 

Регламент (ЕС) 2016/2031, се изготвят в съответствие с някой от образците в част В от 

приложението на Регламент 2017/2313. 

 

6.4.4.   Растителните паспорти за въвеждане и движение в рамките на защитена 

зона, съчетани със сертифициращ етикет съгласно член 83, параграф 5, трета алинея 

от Регламент (ЕС) 2016/2031, се изготвят в съответствие с някой от образците в част Г 

от приложението на Регламент 2017/2313. 

С официален етикет, т.6.4.3. и т.6.4.4., могат да се движат семена или друг посадъчен 

материал. В тези случаи информацията от т.2 до т.8 в РП не се попълва, тъй като такава 

присъства в самия сертифициращ етикет. 

 

6.4.5 Заменен растителен паспорт се издава по искане на професионален оператор, 

когато партида растения, растителни продукти или други обекти е разделена на две или 

повече нови партиди, или са обединени растения, растителни продукти или други 

обекти от две или повече партиди. В тези случаи официалният фитосанитарен 

инспектор издава растителен паспорт за всяка нова партида, получена в резултат от 

разделянето или обединяването. Тези растителни паспорти заменят растителния/те 

паспорт/и, издадени за първоначалната партида. В този случай в т. 5 (код за 

проследяване) на растителния паспорт, се записва номера на първоначално 

издадения/те растителен/и паспорти. 

 

6.4.6. Когато растения, растителни продукти или други обекти се въвеждат от 

трета държава, официалният контрол се извършва на ГКП или на контролен пункт, 

различен от ГКП, и се допускат за свободно движение при условията и по реда на Глава 

V, Раздел II от Регламент (ЕС) 2017/625, за тях се издава растителен паспорт за 

движение в рамките на територията на България и ЕС и в защитени зони,  при 

условията и по реда на  Раздел 2, Глава VI от Регламент (ЕС) 2016/2031.      

 

6.5 Номера на растителния паспорт заедно с номера на фактурата по т.VІ, се записват 

в заявлението по т. 3 от процедурата, в частта попълвана от ОДБХ.  

Така попълненото заявление заедно с копие от растителния паспорт се прилагат в 

досието на професионалния оператор. Когато са издадени заменени растителни 

паспорти, в досието на професионалния оператор се прилагат и копия на първоначално 

издадените растителни паспорти, където е приложимо.  

Данните от издаденият растителен паспорт се записват в „Регистъра за движение в ЕС“, 

който се води в ОДБХ. 

 

Информацията по т. 6.5 се съхранява от ОДБХ в продължение най-малко на три години. 
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6.6 Растителния паспорт се предоставя на професионалния оператор съгласно 

изразеното от него желание в заявлението по т. 3 от процедурата.  

В случаите по т. 6.4.6, растителния/те паспорт/и се включват в документацията 

придружаваща пратката до местоназначението. 

 

6.7 Растителните паспорти се поставят от съответните професионални оператори, на 

които са издадени, върху търговската единица от съответните растения, растителни 

продукти и други обекти, преди те да бъдат придвижени в рамките на територията на 

Съюза. Когато тези растения, растителни продукти или други обекти се придвижват в 

една опаковка, връзка или контейнер, растителният паспорт се поставя върху тази 

опаковка, връзка или контейнер.  

Растителния паспорт се отделя с рамка или по друг начин, ясно разграничен от друг 

текст или изображения, така че лесно да се вижда и откроява. 

 

6.8 Професионалният оператор, по чието искане е издаден растителен паспорт, запазва 

паспорта или неговото съдържание в продължение най-малко на три години.   

Запазването може да стане под формата на съхранение на информацията, съдържаща се 

в растителния паспорт, в компютризирана база данни, при условие че това включва 

информацията, съдържаща се във всеки проследим баркод, холограма, чип или друг 

носител на данни, която би могла да допълва кода за проследяване, съгласно 

посоченото в Приложение VII на Регламент 2016/2031. 

 

VІ.  ТАКСИ  
За извършеният контрол и издадените растителни паспорти се заплащат такси, 

съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на растенията, в размери, 

определени в глава осма от същата. 

При издаване на заменен паспорт, както и при издаване на растителен паспорт на стоки 

от внос, се заплащат такси само по чл.24, т.3 от тарифата. 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ) 
 1. Заявление за извършване на  фитосанитарен контрол на растения, растителни 

продукти и други обекти, предназначени за движение на територията на България и/или 

на EС, и издаване на растителен паспорт/заменен растителен паспорт – Образец, 

утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ (последна актуална версия); 

2. Доклад от фитосанитарна проверка в помещения и други площи на професионален 

оператор - Образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ 

(последна актуална версия); 



БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

 

“ ИЗДАВАНЕ НА РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ ОТ ФИТОСАНИТАРНИТЕ 

ИНСПЕКТОРИ НА БАБХ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА 

РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ В РАМКИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС И БЪЛГАРИЯ” 

Код: УИН 504 

Версия: 02 

Страница: 10 от 

10 

 

 

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A 

 +359 (0) 2 915 98 20,      +359 (0) 2 915 98 98,     www.babh.government.bg 

 

3. Протокол за взета проба - Образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на 

БАБХ (последна актуална версия); 

4. Растителен паспорт за движение на територията на България и Европейския съюз и за 

въвеждане и движение в рамките на защитена зона, на растенията, растителните продукти и 

другите обекти – Образец, утвърден със заповед № РД 11-2575/13.12.2019 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ (последна актуална версия);  

 

ІХ. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИ (СПИСЪЦИ)  НА ОБЛАСТНО И ЦЕНТРАЛНО 

НИВО 

1. Регистър „Движение в Европейския съюз“ (100 листа) – Образец, утвърден със заповед на 

изпълнителния директор на БАБХ (последна актуална версия) 

 

Лява страна                                                                                    Дясна страна 

Вх. 

№ 
Дата РП № ЗП № 

Ботаниче

ски вид 

Количес

тво 

Производител/ 

Професионале

н оператор 

Направ

ление 

Защитена 

зона 

№ на 

фактура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

VIIІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ (РЕВИЗИИТЕ) 

Дата на издаване Версия/Ревизия Променени страници Вид на промяната 

20.02.2019 01   

 02 Всички Нова редакция 

 

 



Приложение № 17 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г. 

     на изпълнителния директор на БАБХ 

 

 

 
 

                  Министерство на земеделието 

                 Българска агенция по безопасност на храните 

       Областна дирекция по безопасност на храните - ….. 

 

Име и адрес на професионалния оператор: 

 

 

 

 

 

Рег. № 
(в регистъра за ФСК) 

 

 

Име и адрес на получателя 

 

Вх. № 

 

 
 

До ОДБХ ...................... 

Отдел „Растителна 

защита” 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

От ....................................................................................  

за извършване на  фитосанитарен контрол на  

описаните по-долу растения, растителни продукти 

и други обекти, предназначени за движение на 

територията на България и/или на EС, и издаване 

на растителен паспорт/заменен растителен паспорт. 
 

Отличителни белези: име на продукта и ботаническо наименование 

на растенията и растителните продукти; вид и брой на опаковките.   

 

 

 

Декларирано количество: 

 

Произход на изходния материал: 
 

Внос от: ФСС №… 

 

 
 

Местен  
(от район) 

 

 

 

ЕС РП №… 

 
 

 

Движение за: 
 

Район  
(в страната, 

за ЕС) 

 

 

  

Предназначение: 

 

 
 

 

Стоката ще се товари на: ................ 20....г 
 

 

От ............. часа. 

 

Дата :   ....   ....   20..... г.  

 

Подпис:      

  

Приел: 

(Официален фитосанитарен инспектор, подпис, печат)  
 

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт  да бъде 

получен:  

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

 

.........................................................................................................................................,  

 

като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

 

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 



- като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

- като вътрешна куриерска пратка 

- като международна препоръчана пощенска пратка 

- лично от звеното за административно обслужване 

 
 

 

Попълва се от ОДБХ 
 

Издаден растителен паспорт (РП) №: 
 

 

 

Фактура № .................../ ............................  

 

Основание за издаване/отказ за издаване на РП: 

 


