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           Приложение 1 към Заповед № РД 11-2152/17.09.2021 г.                                                   

на изпълнителния директор на БАБХ  

 

 

I. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Тази процедура регламентира реда и условията за вписване в Официалния регистър на 

професионални оператори, попадащи в обхвата на чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031 

за защитните мерки срещу вредителите по растенията, извършващи дейност на 

територията на Република България.   

Прилагането на процедурата гарантира единен подход от всички областни дирекции по 

безопасност на храните (ОДБХ) при регистрация/актуализация на професионалните 

оператори в Официалния регистър. 

  

II. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  
Тази процедура се прилага от всички официални фитосанитарни инспектори на БАБХ. 

В ОДБХ,  официалният регистър се води и поддържа от официални фитосанитарни 

инспектори, определени със заповед на директора на съответната ОДБХ. 

 

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: 

 

 

Подпис: /п/ 

 

Мария Томалиева. 

Главен експерт в дирекция 

”Растителна защита и 

контрол на качеството на 

пресни плодове и 

зеленчуци“ 

 

Проверил:  

 

 

Подпис: /п/ 

 

 

Анна Петрова 

Директор на дирекция ”Растителна защита и 

контрол на качеството на пресни плодове и 

зеленчуци“  

 
 

Съгласували: 

 

Румен Аладжов 

И.ф. главен секретар на БАБХ 

 

Подпис: /п/ 

 

Инж. агр. Николай Роснев  

Заместник изпълнителен директор 

на БАБХ 

 

Подпис: /п/ 

Прилага се от: 
 

 

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

 

 

Всичко страници  

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. 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 

 

ІV.      ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

За целите на тази стандартна оперативна процедура се прилагат определенията на 

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

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. 
 

„растения“, „растителни продукти“, „засаждане“, „растения за засаждане“, „друг 

обект“, „професионален оператор“, „регистриран оператор“, „получил 

разрешение оператор“, „краен потребител“, „официален фитосанитарен 

инспектор“. 

 

V. ОБЩИ ПРАВИЛА  

1. Всяка ОДБХ създава и поддържа Официален регистър на професионалните 

оператори, съгласно чл. 65 от Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 октомври 2016 година. В Официалния регистър на ОДБХ се вписват 

следните професионални оператори, които извършват дейност на територията на 

ОДБХ: 

1.1. Професионални оператори, които въвеждат в Съюза или придвижват на негова 

територия растения, растителни продукти или други обекти, за които се изисква 

съответно фитосанитарен сертификат за въвеждане в Съюза или Растителен паспорт; 

1.2. Професионални оператори, които са получили разрешение за издаване на 

растителни паспорти; 

1.3. Професионални оператори, които отправят искане към компетентния орган за  

издаване на фитосанитарни сертификати;    

1.4. Професионалните оператори, които са получили разрешение да полагат 

маркировка на дървен опаковъчен материал или да издават други удостоверения;  
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1.5. Професионални оператори, които въвеждат растения, растителни продукти или 

други обекти в пограничните зони или които извършват  дейности, свързани със 

съответните растения в демаркационните области, освен когато тези оператори са 

изброени в друг официален регистър, до който компетентните органи имат достъп; 

2. Компетентния орган на държавата-членка може да вземе решение за регистриране на 

допълнителни категории  производители или професионални оператори, ако това е 

оправдано от риска от вредители, свързан с растенията, които отглеждат или от друга 

тяхна дейност. 

 

VI. ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Професионалните оператори подават заявление за регистрация по образец до 

директора на ОДБХ, на чиято територия се осъществява дейността. Заявлението се 

завежда във входящия регистър на ОДБХ. 

 

2. Когато заявителя декларира, че извършва дейности и на територията на друго/и 

ОДБХ, различно/и от тази в която подава заявление за регистрация,  то тези 

обстоятелства трябва да бъдат декларирани в подаденото заявление. Информацията се 

изпраща до другото/ите ОДБХ по служебен път. 

 

3. Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти се   

регистрират не по-късно от 30 април на текущата година. 

 

4. В заявлението се попълват следните данни (по образеца на Заявлението): 

а) Данни на професионалния оператор – име (физическо или юридическо лице); 

ЕИК; Адрес на управление; Лице за контакт; телефон, имейл. 

б) Информация за местата на провеждане на дейността – адрес, местоположение на 

поземлените парцели (скица с кадастрален номер), карта от обзорен КАДИС; ортофото 

снимки и др.; площ – дка, ха, м2. 

в) Вид на дейността – професионалният оператор посочва една или повече дейности, 

свързани с растения, растителни продукти и други, касаещи регистрацията: 

- производство - (посевен материал, посадъчен материал, картофи за преработка и 

 консумация, други); 

- преработка на растения и растителни продукти; 

- внос на растения, растителни продукти и други  обекти; 

- износ – при подадено заявление за издаване на фитосанитарен сертификат за износ, за 

реекспорт или предекспортен сертификат;  

 - търговия - стокови тържища, пазари на производители, логистични центрове, 

интернет търговия; 

-  складиране - събирателни и разпределителни центрове, складове на производители 

- третиране, маркиране и поправка на дървен опаковъчен материал, дървесина и други 

обекти; 

- други – изброяват се. 
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г) Категории и наименование на растенията, растителните продукти и другите 

обекти, предмет на дейност - семейство, род или вид: 

- посевен материал – например: фуражни култури, зърнени култури, зеленчукови 

култури, маслодайни и влакнодайни;  

- посадъчен материал – например: лозов материал, декоративни видове, картофи, 

горски видове, зеленчукови видове, овощен посадъчен материал и овощни растения, 

предназначени за производство на плодове; 

-  за преработка и консумация – например: картофи за консумация и преработка, 

плодове;  

- луковици; саксийни растения; дървен материал; ДОМ; други. 

д) Произход на растенията, растителните продукти и други обекти – прилагат се 

придружаващи документи, доказващи произхода им, като например:  растителен 

паспорт, фитосанитарен сертификат, превозен билет, фактура, свидетелство за 

калибриране, други. 

 

е) Заявяване от професионалния оператор за получаване на разрешение за 

издаване на растителни паспорти и/или за поставяне на маркировка върху дървен 

опаковъчен материал – при заявяването, професионалният оператор прилага 

подробен опис на растенията, за които се иска разрешение за издаване на растителен 

паспорт и/или технически спецификации на съоръжението и оборудването за 

извършване на маркиране или поправка на дървен опаковъчен материал. 

ж) Данни на лицата за контакт – име, адрес, телефон, имейл. 

 

5. Към заявлението, заявителят прилага набор от документи в зависимост от 

регистрацията му като: 

а) Износител – декларация, анкетна карта или фактура, с която удостоверява вида, 

количеството и произхода на растенията и растителните продукти, които са 

предназначени за износ; 

- актуална схема с разположението на предприятието и/или площите,  където се 

отглеждат, произвеждат, съхраняват, събират и разделят партидите растенията и 

растителните продукти, когато е приложимо;   

- копие на документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване върху 

предприятието и/или площите, заверен от институцията/органа, откъдето е издаден 

оригиналния документ;  

- копие от регистрацията като земеделски производител, заверено за съответната 

календарна година от земеделската служба – когато е приложимо; 

б) Вносител - актуална схема с разположението на предприятието и/или площите, 

върху които се отглеждат, произвеждат, съхраняват, търгуват или използват растенията 

и растителните продукти - когато е приложимо; 

- копие на документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване върху 

предприятието и/или площите, заверен от институцията/органа, откъдето е издаден 

оригиналния документ; 
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в) Производител - годишна декларация, удостоверяваща вида и количеството на 

растенията и растителните продукти, които ще се произвеждат, отглеждат, съхраняват 

и търгуват;  

 - документи, удостоверяващи произхода на всяка партида от изходния материал, 

вложен в производството;  

- актуална схема с разположението на предприятието и/или площите върху които се 

отглеждат, произвеждат, съхраняват, търгуват или използват растенията и растителните 

продукти; 

- копие на документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване върху  

предприятието и/или площите, заверен от институцията/органа, откъдето е издаден 

оригиналния документ; 

- копие от регистрацията като земеделски производител, заверено за съответната 

календарна година от земеделската служба; 

- анкетна карта като земеделски производител; 

        

6. В тридневен срок от подаване на Заявлението официалният фитосанитарен 

инспектор, определен със заповед на директора на ОДБХ, извършва проверка на 

документите и инспекция  на място, при необходимост. Когато заявлението за 

регистрация съдържа данните по точка 4 и е придружено от документите по т. 5,  

компетентния орган без забавяне регистрира професионалния оператор. При 

установяване на непълноти и/или несъответствия, директорът на ОДБХ писмено 

уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им не по-кратък от 3 работни  

дни и не по-дълъг от 10 работни дни.  

 

7. При неотстраняване на непълнотите в определения срок  процедурата се прекратява 

със заповед на директора на съответната ОДБХ. Заповедта се съобщава и може да се 

обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

8. В тридневен срок от извършване на проверката за съответствие или от отстраняване 

на непълнотите, официалният фитосанитарен инспектор изготвя писмено становище до 

директора на ОДБХ с предложение за регистрация или за отказ. 

 

9. В тридневен срок от получаване на становището, директорът на ОДБХ издава 

заповед и удостоверение за регистрация или заповед за отказ, които се съобщават по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта за отказ може да се обжалва 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

10. Регистрираният професионален оператор получава Удостоверение за регистрация, 

подписано от директора на съответната ОДБХ. Удостоверението е с уникален 

регистрационен номер, състоящ се от 9 знака:  

 - Двубуквен код на Република България – BG; 

 - Трибуквен код на ОДБХ, в която професионалният оператор е регистриран; 

 - Пореден четирицифрен номер. 
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11. Действието на регистрацията, съответно удостоверението е безсрочно. 

 

12. Всяка година до 30 април, регистрираните професионални оператори подават в 

съответната ОДБХ, както следва: 

а) Декларация за липса на промяна във вписаните в Официалния регистър 

обстоятелства 

или 

б) Заявление и документи, удостоверяващи настъпилите промени в данните, вписани в 

Регистъра – всичко, което касае дейността, парцели, помещения, декларации за 

намерения. 

в) Заявление и документи, удостоверяващи промяна в наименованието, адреса по 

регистрация на професионалния оператор и данните за връзка. Промените се съобщават 

не по-късно от 30 дни от тяхното настъпване. 

 

 

VII. ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ РЕГИСТЪР  
1. Когато Компетентният орган установи, че регистрираният професионален оператор 

вече не извършва дейностите, за които е регистриран в Официалния регистър или че 

данните, включени в Заявлението по т. VI, 4 вече не са точни, официален 

фитосанитарен инспектор от съответната ОДБХ изисква от съответния оператор да 

коригира посочените данни незабавно или в рамките на определен срок. 

 

2. Когато регистрираният професионален оператор не коригира посочените данни в 

определения от официалният фитосанитарен инспектор срок, то тогава регистрацията 

на съответния оператор се изменя или се заличава, в зависимост от случая. 

 

3. Заличаване на регистрация може да се предприеме и в следните случаи: 

а) при констатирани системни или груби нарушения от страна на регистрираните лица  

б) при подадено мотивирано писмено искане от регистрираното лице. 

в) при неподаване на декларация и/или заявление за актуализация на дейността в 

продължение на две и повече последователни години; 

г) при заличаване на юридическото лице от Търговския регистър или при смърт на 

физическото лице. 

 

4. В случаите по т. 3, официален фитосанитарен инспектор от съответната ОДБХ 

изготвя становище до директора на ОДБХ с предложение за заличаване на 

професионалният оператор от Официалният регистър. 

 

5. Директорът на ОДБХ издава заповед с която регистрацията на лицето в Официалния 

регистър за фитосанитарен контрол на ОДБХ се заличава, а издаденото Удостоверение 

за регистрация се обезсилва. 
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6. Заповедта на директора се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс 

 

VІІІ. ТАКСИ ЗАПЛАЩАНИ ЗА УСЛУГАТА И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ  НА 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

1. За регистрация в Официалния регистър на професионалните оператори и издаване на 

Удостоверение за регистрация, такси не се дължат. 

 

2. Удостоверенията за регистрация на професионалните оператори в Официалния 

регистър за фитосанитарен контрол на ОДБХ или заповед за отказ се получават по един 

от следните начини, декларирани в Заявлението по т. VI. 4: 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

- като вътрешна куриерска пратка; 

- като международна препоръчана пощенска пратка; 

- лично от звеното за административно обслужване. 

 

ІХ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ОПЕРАТОРИ 

Официалният регистър на професионалните оператори съдържа елементите посочени в 

чл. 67 от Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по 

растенията, както следва: 

1. Входящ номер и дата на Заявление за регистрация/ актуализация / промяна във 

вписаните обстоятелства; 

2. Номер и дата на Удостоверението за регистрация; 

3. Официален регистрационен номер;  

4. Данни за професионалния оператор; 

5. Вид на дейността; 

6. Естество, произход и предназначение на растенията, растителните продукти и други 

обекти; 

7. Данни за местата на провеждане на дейността; 

8. Дейности, за които професионалният оператор има разрешение да извършва – 

издаване на растителен паспорт, полагане на маркировка; 

9. Дата на заличаване на регистрацията (причина) 

 

10. Официалният регистър се предоставя в дирекция РЗККППЗ, ЦУ на БАБХ по 

електронен път с отчета за проведен фитосанитарен контрол в ОДБХ за първо 

полугодие и с общият годишен отчет за съответната година. Информация от Регистъра 

на ОДБХ се предоставя в дирекция РЗККППЗ винаги когато дирекцията има служебна 

необходимост от такава.  

11. В ОДБХ, Официалният регистър се съхранява на електронен и на хартиен носител.  
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Х. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ДОСИЕТО НА РЕГИСТРИРАН 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПЕРАТОР  

Официалните фитосанитарни инспектори в ОДБХ създават и поддържат досие на всеки 

професионален оператор, регистриран в Официалния регистър за фитосанитарен 

контрол, което съдържа най-малко следното: 

 

1. Заявление за вписване на професионалните оператори в Официалния регистър за 

фитосанитарен контрол и приложените към него изискуеми документи при 

първоначалната регистрация; 

 

2. Заповед на директора на ОДБХ за вписване на професионалния оператор в 

Официалния регистър за фитосанитарен контрол на ОДБХ. 

 

3. Удостоверение за вписване на професионалните оператори в официалния регистър за 

фитосанитарен контрол на ОДБХ; 

 

4. Заявление/я за актуализация на дейността на професионалния оператор, с приложени 

документи и декларации, доказващи промените в дейността по отношение на 

предходната година - т. VI,12б). 

 

5. Заявление/я от професионалния оператор, с приложени документи, доказващи 

промените в обстоятелствата  по т. VI,12в).  

 

6. Документи от извършения фитосанитарен контрол – инспекционни доклади, 

протоколи за взети проби, протоколи/писма с резултати от извършени лабораторни 

анализи, предписания и всякаква друга документация, свързана с дейността на 

регистрираният професионален оператор; 

 

7. Становище – Мотивиран отказ за вписване на професионалния оператор в 

Официалния регистър (ако е приложимо); 

 

8. Становище относно предложение за заличаване на професионалния оператор от 

Официалният регистър (ако е приложимо); 

 

9. Заповед на директора на ОДБХ за заличаване на регистрацията на професионалния 

оператор в Официалния регистър (ако е приложимо). 

 

ХІ. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ  

1. Официален регистър на професионалните оператори – Приложение по образец 

(последна актуална версия); 

2. Заявление за вписване на професионалните оператори в Официалния регистър - 

Приложение по образец (последна актуална версия); 

3. Удостоверение за вписване на професионалните оператори в Официалния регистър 
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- Приложение по образец (последна актуална версия); 

4. Заповед за вписване на професионалния оператор в Официалния регистър - 

Приложение по образец (последна актуална версия); 

5. Становище – Мотивиран отказ за вписване на професионален оператор в 

Официалния регистър на ОДБХ; 

6. Заповед за отказ за издаване на удостоверение за регистрация – Приложение по 

образец (последна актуална версия); 

7. Становище за заличаване на регистрацията на професионален оператор от 

Официалния регистър – Приложение по образец(последна актуална версия); 

8. Заповед за заличаване на регистрацията на професионален оператор от 

Официалния регистър – Приложение по образец (последна актуална версия); 

 

 

ХІІ. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ (РЕВИЗИИТЕ) 

 

Дата на издаване Версия/Ревизия Променени 

страници 

Вид на промяната 

26.11.2020г. – 

Заповед № РД 11-

2663/ 26.11.2020 г. 

01   

 

26.08.2021 

 

 

02 

Стр.1 т.III, т.1 придобива следната редакция: „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.“ 

 

26.08.2021 02 Стр. 3 т. VI, т. 4е – болдван текст придобива 

следната редакция: „Заявяване от 

професионалния оператор за 

получаване на разрешение за издаване 

на растителни паспорти и/или за 

поставяне на маркировка върху дървен 

опаковъчен материал“ 

26.08.2021 02 всички На всяка страница е вмъкната антетка 

(header) 

 



                                           Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 

                                               на изпълнителния директор на БАБХ 

 

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните 

Областна дирекция по безопасност на храните - …..  

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

Дата............... 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за регистрация в Официален регистър  

на професионалните оператори  

 
ДО ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО  

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
 

Гр.……………………………………………………… 

 

 

 

 

            Вписване в регистър             Актуализация на данни 

 

 

          Декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства и данни от           

          предходната година                                            

I. Данни за юридическото или физическо лице:  

Наименование /Име и фамилия: 

 

 

ЕИК / ПИК 
 

Земеделски производител № 

Адрес: Улица, №: 

Град/село:  Пощенски код:  

Община: Област:  

Тел./факс: Имейл адрес:  

 

II. Данни за местата на провеждане на дейността (описание на обектите, вкл. адрес) 

№  

1.  

 

2.  

 

IIА. Данни за местата на провеждане на дейност на територията на друга ОДБХ / друга държава 

членка (описание на обектите, данни за контакт, вкл. адрес) 

3.  

 

4.  

 

III. Вид на дейността 

       

       1. производство               2. преработка                  3. внос           4. износ             5. търговия                         

 

       6. складиране                   7. третиране, маркиране и поправка на дървен опаковъчен  

 

материал,  дървесина и други обекти                                                      8. други (изброяват се)                                                                                         
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IV.  Наименование на растенията, растителните продукти и другите обекти, предмет на дейност  

 

       (при необходимост, към заявлението се прилага подробен опис) 

 

V.  Произход на растенията, растителните продукти и другите обекти 
 

  

   ЕС               България                    собствен                   внос от трета/и държава/и 

VI. ЗАЯВЯВАНЕ за РАЗРЕШЕНИЕ за издаване на растителни паспорти  

  НЕ  

 ДА (прилага се подробен опис на растенията, за които се иска разрешение за издаване на растителен 

паспорт – посочват се до вид, по възможност) 

 

VII. ЗАЯВЯВАНЕ за РАЗРЕШЕНИЕ за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен 

материал, дървесина или други обекти и за поправка на дървен опаковъчен материал  

  НЕ  

  ДА (прилагат се технически спецификации на съоръжението/ята и оборудването за извършване на 

дейността/ите) 

 

VIII.  ДАННИ НА ЛИЦАТА ЗА КОНТАКТ  (спедиторски фирми, технически изпълнители, преки 

производители, вносители, други) 

  

Име и фамилия 

 

Адрес: 

 

 

Тел./имейл Село/Град/Община/Област: 

 

 
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 

 

…………………………………………………… 

(място и дата на подаване) 

 

 

…………………………………………………… 

(подпис  на заявителя) 
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IX. СЪОТВЕТСТВИЯ по чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. … от ЗЗР 

 

Представени документи:                             

отбелязва се с «ДА» / «НЕ» 

 

ДА / НЕ 

Допълнителни бележки 

 

1. Регистрация като ЗП   

2. Схема с разположение на 

предприятието/площите 

  

3. Документ за право на 

собственост/ползване на 

предприятието/площите 

  

4. Документи за произход на растенията, 

растителните продукти и други обекти 

  

5. Други   

                                                                                                                      

 Приел :................................... 

 

X. СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРА  

  
Свободен текст: 

 

 

 

Проверил:............................................................. 

                                         (име и презиме) 

 

                                                                                                                                 

………..……………           …………………….. 

(дата)                               (подпис и печат) 

Регистрационен  № на заявителя: 

                                                                             

BG 
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