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Приложение към Заповед  № РД 11-693/07.04.2021 г. 

                                                                                     на  изпълнителния директор на БАБХ 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  

Да конкретизира условията, необходимите документи и реда за издаване на: 

1. фитосанитарни сертификати за износ на  растения, растителни продукти и други 

обекти; 

2. фитосанитарен сертификат при реекспорт на  растения, растителни продукти и 

други обекти; 

3. предекспортни сертификати  на  растения, растителни продукти и други обекти. 

 

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 

Фитосанитарни сертификати за износ, реекспорт и предекспортни сертификати се издават 

и подписват само от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ, при условия и по 

ред, определени в Глава VI, раздел 4 на Регламент (ЕС) 2016/2031 и глава VII от 

Регламент (ЕС) 2017/625. 

Компетентният орган не може да делегира издаването на фитосанитарни сертификати за 

износ, реекспорт и предекспортни сертификати на други лица. 

 

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 (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от  26 октомври 2016 

год. 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(ОВ L 317/4, 23 ноември 2016 г.). 

 

 

Подпис: /п/ 

Съставил: 

 Йорданка Паскалева 

 Главен експерт в дирекция ”Растителна   

защита и контрол на качеството на 

пресни плодове и зеленчуци“  

(РЗККППЗ) 

 

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. 11 
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3. Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 год. 

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) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1). 

4. Международна конвенция за растителна защита, в сила за Република България от 2 

октомври 2005 година. 

5. Международни стандарти за фитосанитарни мерки на ФАО №7 и №12. 

6. Тарифа за таксите, които се събират от  Българската агенция по безопасност на 

храните /БАБХ/ приета с постановление № 375 на Министерски съвет от 30.12.2011г. 

обнародвана в ДВ. бр.1 от 03.01.2012 год. изм. и доп.,  бр. 87 от 10.11.2015 год. в сила 

от 10.11.2015 год. 

 

ІV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ (на основните използвани термини): 

 

1. „Официален  контрол“; 

2.„Официален фитосанитарен инспектор“; 

3. „Професионален оператор”; 

4. „Фитосанитарен сертификат за износ и за реекспорт”; 

5. „Предекспортен сертификат“; 

6. „Растения”; 

7. „Растителни продукти”; 

8. „Друг обект”; 

9. „Партида”; 

10. „Пратка”; 

11. „Износ”; 

12. „Реекспорт”. 

 

За целите на тази стандартна оперативна процедура се прилагат определенията на 

изброените по-горе термини, така, както са посочени в следните 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; 
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г) Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 5 (Речник на фитосанитарните 

термини), когато е приложимо. 

 

V. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Процедурата включва: 

а) нормативни правила, образци на документи и документооборот; 

б) процедурни правила за организация и проследимост на официалния контрол, 

упражняван от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ при издаване на 

фитосанитарен сертификат за износ и/или реекспорт на растения, растителни продукти и 

други обекти или при издаване на предекспортен сертификат, в случаите когато 

държавата членка на износ е различна от държавата членка на произход – подаване на 

заявление по образец, извършване на проверки, вкл. вземане на проби, когато е 

необходимо;  

в) последващ контрол, основан на резултатите от извършените проверки. 

 

VІ. ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА“ИЗДАВАНЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН 

СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И ПРЕДЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ” 

 

Фитосанитарен контрол на растения, растителни продукти и други обекти при износ, 

реекспорт се извършва в съответствие с изискванията на нормативната уредба на страната 

– вносител. 
 

Кога се издава фитосанитарен сертификат за износ или за реекспорт, или предекспортен 

сертификат 

 

1. Фитосанитарен сертификат за износ 
Издава се, когато при износ на растения, растителни продукти или други обекти от 

територията на България и/или на Съюза към трета държава, се изисква фитосанитарен 

сертификат, съгласно фитосанитарните изисквания за внос на тази трета държава (наричан 

по-долу „фитосанитарен сертификат за износ“). Този сертификат се издава само от 

компетентния орган по искане на професионален оператор, когато са спазени всички 

посочени по-долу условия: 

1.1. професионалният оператор е регистриран в Официалния регистър на ОДБХ; 

1.2. професионалният оператор държи под контрол растенията, растителните продукти и 

другите обекти, за  които декларира че ще бъдат изнесени; 

1.3. гарантирано е, че растенията, растителните продукти и други обекти отговарят на 

фитосанитарните изисквания на страната вносител. 

 

Компетентният орган може да издаде фитосанитарен сертификат за износ по искане на 

лица, различни от професионалните оператори, само ако са изпълнени условията по т.1.2 

и т.1.3. 
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Фитосанитарен сертификат за износ може да бъде издаден и за растения, растителни 

продукти и други обекти, произведени в друга държава членка, ако износителят представи 

предекспортен  сертификат, издаден от компетентният орган на държавата членка по 

произход. 

 

Фитосанитарният контрол на растения, растителни продукти и други обекти, 

предназначени за износ, може да бъде извършван и по време на производството на 

растенията, растителните продукти и другите обекти. 

 

2. Фитосанитарен сертификат за реекспорт 
Издава се при реекспорт на растения, растителни продукти  или други обекти към трети 

държави, когато са с произход от трета държава и са въведени на територията на Съюза  

от тази или друга трета държава.  

 

Фитосанитарен сертификат за реекспорт се издава по искане на професионален оператор, 

когато са спазени всички посочени по-долу условия: 

1.1. професионалният оператор е регистриран  в Официалния регистър на ОДБХ; 

1.2. професионалният оператор държи под контрол  растенията, растителните продукти и 

другите обекти, за  които  декларира че ще бъдат реекспортирани; 

1.3. гарантирано е, че растенията, растителните продукти и други обекти отговарят на 

фитосанитарните изисквания за внос на третата държава-вносител. 

 

Фитосанитарен сертификат за реекспорт се издава когато наличната информация 

позволява удостоверяване на съответствие с фитосанитарните изисквания за внос на 

съответната трета държава и са спазени посочените по-долу условия: 

а) към фитосанитарния сертификат за реекспорт е приложен  оригиналният 

фитосанитарен сертификат, придружаващ съответните растения, растителни продукти или 

други обекти от третата държава на произход или заверено негово копие; 

б) растенията, растителните продукти или другите обекти не са отгледани, произведени 

или преработени с цел промяна на тяхното естество след въвеждането им на територията 

на България и/или на Съюза; 

в) съответните растения, растителни продукти или други обекти не са били изложени на 

риск от нападение или заразяване с карантинни вредители или регулирани некарантинни 

вредители, включени в съответен списък на третата държава по местоназначение, по 

време на тяхното съхранение в държавата членка, от която предстои да бъдат изнесени 

към посочената трета държава-вносител;  

г) видът на съответните растения, растителни продукти или други обекти е запазен. 

 

Фитосанитарен сертификат за реекспорт може да бъде издаден от компетентният орган и 

на лица, които не са професионални оператори, ако са изпълнени условията по подточки 

б) и в). 
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3. Предекспортен сертификат 

Предекспортният сертификат е хармонизиран документ, с който компетентният орган на 

държавата членка, в която съответните растения, растителни продукти или други обекти 

са отгледани, произведени, съхранявани или преработени, дава необходимата 

фитосанитарна информация, която служи като основа за издаване на фитосанитарен 

сертификат за износ от компетентният орган на друга държава членка. 

 

Предекспортният сертификат удостоверява съответствието на тези растения, растителни 

продукти и други обекти  със специфичните фитосанитарни изисквания по отношение на 

един или повече от следните критерии: 

а) липсата или наличието под определен праг  на определени вредители по съответните 

растения, растителни продукти и други обекти; 

б) произхода на съответните растения, растителни продукти и други обекти в определено 

поле, производствен обект, място на производство или област; 

в) статут на вредител в полето, производствения обект, мястото на производство, област 

на произход или държавата на произход на растенията, растителните продукти или други 

обекти; 

г) резултатите от проверките, пробите и изпитванията на съответните растения, 

растителни части и други обекти; 

д) фитосанитарните процедури, прилагани при производството или преработката на 

съответните растения, растителни продукти и други обекти. 

 

Предекспортният сертификат  се издава по искане на професионален оператор от 

компетентният орган на държавата членка, в която растенията, растителните продукти и 

другите обекти са отгледани, произведени, съхранявани или преработени, докато те се 

намират в помещенията или в други площи на професионалния оператор, и тези растения, 

растителни продукти и други обекти са предназначени да бъдат изнесени от друга 

държава членка. 

 

Предекспортния сертификат придружава съответните растения, растителни продукти и 

други обекти по време на тяхното движение в рамките на територията на Съюза. 

 

Без да засяга посочените по-горе критерии, предекспортният сертификат може да бъде 

издаден, когато растенията, растителните продукти и другите обекти са напуснали 

помещенията или другите площи на съответния професионален оператор, при условие че 

са извършени проверки, и когато е необходимо, вземане на проби, чрез които да се 

потвърди съответствието на растенията, растителните продукти и другите обекти с едно 

или повече от  посочените специални фитосанитарни изисквания. 

 

ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА: 
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1. Подаване на документите необходими при издаване фитосанитарен 

сертификат за износ или за  реекспорт, или предекспортен сертификат. 

1.1 Износителят подава Заявление по образец до директора на ОДБХ за извършване на 

официална фитосанитарна проверка. Заявлението се подава най-малко три работни дни 

преди експедирането на пратката/партидата и в него вписват: 

- данни на износителя, вкл. пълен и точен адрес; 

- данни на получателя, вкл. пълен и точен адрес; 

- данни за заявеното превозно средство;  

- заявеният ГКП на държавата-получател, ако е приложимо; 

- данни за произхода на пратката/партидата – държава/регион/място на 

произход/производство/съхранение, регистрационен номер на професионалния оператор, 

телефон, имейл адрес, данни на лице за контакт; 

- отличителни белези на пратката/партидата - име на продукта, ботаническо 

наименование, описание и брой опаковки, количество на пратката/партидата; 

- фитосанитарни изисквания на страната-вносител; 

- в случай на реекспорт – и номера на оригиналния фитосанитарен сертификат с 

приложено копие;  

- когато произхода е от друга държава-членка - и номера на предекспортния 

сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка по произход; 

- допълнителните изисквания на страната-вносител; 

- данни за извършена фумигация – представя се оригинален  фумигационен 

сертификат; 

- данни за друга извършена обработка на пратката/партидата – представя се 

съответен удостоверяващ документ. 

 

Допълнителните изисквания на страната вносител се съгласуват с БАБХ или ОДБХ, преди 

сключване на договорите. Когато страната вносител няма допълнителни изисквания, 

износителят декларира това писмено в заявлението за извършване на фитосанитарна 

инспекция по т.1.1.  

 

1.2 Заявлението се завежда в деловодството на съответната ОДБХ и се вписва в 

Дневник по фитосанитарен контрол; 

 

2. Извършване на проверки, взимане на проби от растения, растителни 

продукти и други обекти 

2.1 Официалният фитосанитарен инспектор извършва: 

- проверка на документи, които придружават пратката и/или партидата – 

Удостоверение за регистрация на износителя; Сертификат за фумигация; Протокол за 

термична или друга обработка; адрес и местоположението на производствения 

обект/място на  производство, складиране или други помещения на професионалния 

оператор, свързани с дейността; документи, доказващи произхода на пратката/ партидата; 

оригинален фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат, издадени от 
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компетентния орган на държавата по произход; растителни паспорти; други, ако е 

приложимо. 

- проверка за идентичност  на пратката и/или партидата обявена за износ - на място в 

производствения обект/място на  производство и/или съхранение; 

- растително здравна  проверка за наличие/отсъствие на вредители/симптоми в 

производствения обект/мястото на производство; 

- проверка за съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител; 

- взимане на проби за лабораторен анализ, вкл. при наличие на симптоми и съмнение 

за зараза или в случай на допълнителни изисквания на страната вносител; 

- проверка за поставена маркировка на дървен опаковъчен материал, дървесина или 

други обекти, с цел удостоверяване на извършено третиране, съгласно Приложение 1 на 

МСФМ №15, ако е приложимо. 

2.2 След приключване на инспекцията се попълва Инспекционен доклад (приложение 

по образец). 

2.3 Когато проверката установи, че фитосанитарното състояние на растенията, 

растителните продукти и другите обекти отговаря на фитосанитарните изисквания за внос 

на третата страна-вносител, официалният фитосанитарен инспектор издава фитосанитарен 

сертификат за износ или реекспорт или предекспортен сертификат, когато е приложимо. 

 

3. Последващи действия, които трябва да се предприемат след  извършване на 

проверката и получените  резултати от  лабораторни изпитвания. 

3.1. Когато резултатът от извършената инспекция или след излизане на резултатите от 

лабораторния анализ на взетата проба от пратката/партидата, предназначена за износ, се 

установят несъответствия с изискванията за износ или несъответствия в декларираните от 

износителя данни, официалният фитосанитарен инспектор предписва оздравителни 

мероприятия (Предписание – приложение по образец). 

3.2. Фитосанитарен сертификат се издава след като пратката/партидата бъде оздравена, 

или само за тази част от пратката/партидата, която е оздравена. 

3.3 Когато пратката/партидата не може да бъде оздравена, инспекторът отказва 

издаването на фитосанитарен сертификат, като вписва причините за отказа в 

инспекционния доклад. 

3.4 Фитосанитарните сертификати за износ, за реекспорт и предекспортните 

сертификати са съгласно образците в Приложение ІІІ от  Регламент (ЕС) 2016/2031 от 

26.10.2016 г. 

3.5 Фитосанитарните сертификати   се издават в два екземпляра – единият придружава 

пратката/партидата, другият се съхранява в отдел РЗ на ОДБХ. При поискване от страна 

на износителя се издава заверено копие. 

3.6 Издадените фитосанитарни сертификати се описват в съответните регистри – „За 

износ”, „За реекспорт”, „ За предекспортни сертификати”. 

3.7 Попълнени са на компютър, пишеща машина или четливо на ръка с главни печатни 

букви. 

3.8 Попълнени са  на един от официалните езици на Организацията по прехрана и 
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земеделие на (FAO) на ООН, с изписано на латиница ботаническо име на растителния вид, 

без да има задрасквания, поправки или изтривания, освен ако те не са  официално 

заверени от официалният фитосанитарен инспектор. (Официалните езици на 

Организацията по прехрана и земеделие на (FAO) са: английски, френски, испански, 

арабски, китайски и руски).  

3.9 По заявление на износителят, може да бъде издаден дубликат или обобщен 

фитосанитарен сертификат с оригинален номер (само за предварително освидетелствани 

партиди), като в него се описват общите данни и номера на вече издадените 

фитосанитарни сертификати. 

3.10 Преиздаване се допуска само в случай, че не е изтекъл 14-дневния срок от 

издаването на първоначално издаденият ФСС и здравният статус на растенията, 

растителните продукти и другите обекти не е променен. Фитосанитарните сертификати 

могат да бъдат преиздавани в изключителни случаи (напр. поради смяна на адрес на 

купувач,  смяна на превозното средство), при условие, че първоначално издаденият 

фитосанитарен сертификат и неговото истинско копие са върнати в досието на износителя 

в ОДБХ.  

Двата екземпляра на първоначално издаденият фитосанитарен сертификат се анулират и в 

досието се прилага заявлението за преиздаване. В първоначално подаденото заявление се 

вписва номера на преиздадения ФСС. Стойността на преиздадения ФСС се таксува 

съгласно Тарифата за таксите, събирани от БАБХ. 

3.11 Пратката/партидата се придружава само от оригинален фитосанитарен сертификат. 

 

3.12 При износ на насипни товари с плавателни съдове  

 

3.12.1. Необходими документи  при износ на насипни товари с плавателни съдове: 

 Износителят или упълномощено от него лице – спедитор (за което се представя 

пълномощно) подава заявление за  фитосанитарна проверка и издаване на 

фитосанитарен сертификат за износ, съгласно т.1.1. , в което декларира складовете 

(предприятията) в района на съответното ОДБХ, в които се съхраняват 

подготвените за износ партиди  растения и растителните продукти.  

 Когато подготвените партиди са на територията на друго ОДБХ, износителят 

подава заявлението по т.1.1. за инспекция и издаване на фитосанитарен  

сертификат за съответната партида, който се таксува съгласно Тарифата за таксите, 

събирани от БАБХ. По служебен път (имейл), сканирано копие на този ФСС се 

изпраща до отдел РЗ на ОДБХ, от където се извършва износа с плавателен съд.  

 Износителят или упълномощеното от него лице (спедитор) предоставя издаденият 

ФСС в оригинал на отдел РЗ на ОДБХ, откъдето се извършва износа с плавателен 

съд.  

 

Към заявлението, износителят/упълномощеното лице представят: 
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 Разрешение за внос (IMPORT PERMIT) в съответната трета държава вносител, 

когато такова се изисква, и посочва фитосанитарните  изисквания за внос на 

същата трета държава-вносител. 

 Заверен каргоплан на моторния кораб от Морска администрация, с който се 

разрешава количеството насипни товари от растителни стоки, които могат да бъдат 

натоварени. 

 Нареждане за товарене, изготвено от спедитора от името на фирмата износител, 

което се заверява от официален фитосанитарен инспектор. Нареждането се 

заверява на основата на: извършена инспекция, взети и анализирани проби, в  

съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител, издадените от 

ОДБХ фитосанитарни сертификати за всяка отделна пратка и заплатените дължими 

държавни такси, съгласно Тарифата за таксите, събирани от БАБХ.  

След заверката от официалният фитосанитарен инспектор, нареждането за 

товарене се заверява от митническия пункт на съответното пристанище и се 

предава на пристанището, с което се разрешава товаренето на кораба.  

Всяка от администрациите проверява документите, съгласно своята компетенция 

(РЗ - фитосанитарните сертификати, Митнически пункт - опростена износна 

декларация, проформа фактура, външнотърговски договор, Пристанище - 

предплата или договор за плащане на услугите) и ги заверява, като изисква да има 

заверка от предходната в списъка администрация (напр.Митническия пункт 

изисква да има заверка от РЗ, Пристанището изисква да има заверка от РЗ и 

Митница, т.н.). 

 Завежда се досие с всички посочени документи. 

  

3.12.2. Последващи действия се прилагат съгласно процедурата: 

 по време на товаренето, в зависимост от изискванията на страната вносител и при 

необходимост се извършват допълнителни инспекции, вземане на проби и анализиране до 

окончателното приключване на товаренето на кораба. 

 След приключване товаренето на кораба, упълномощеното от фирмата износител 

лице подава заявка за издаване на фитосанитарен сертификат с посочено окончателно 

натоварено количество. За един кораб може да се издадат няколко сертификати, в 

зависимост от акредитивните изисквания и фирмите износители. 

 представяне на оригинален фумигационен сертификат заверен от капитана. Всяко 

третиране, официално изискано от страната вносител като условие за влизане, трябва 

да се контролира или проверява от официалните фитосанитарни инспектори. 

Третирането се извършва само с регистрирани продукти за растителна защита.  

 

3.12.3 На основание издадените от ОДБХ фитосанитарни  сертификати за отделните 

партиди, се издава обобщен фитосанитарен сертификат за износ с плавателен съд. На 

гърба на оригиналните ФСС, които остават в досието на ОДБХ, от където се осъществява 
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износ с плавателен съд, се прави опис на отделните фитосанитарни сертификати и 

таксуваните количества. Ако има разлика между таксуваните в съответните ОДБХ 

количества по издадените фитосанитарни сертификати за отделните партиди и крайното 

декларирано количество на цялата пратка, разликата се заплаща заедно с бланката на 

издаденият обобщен фитосанитарен сертификат, който придружава пратката растения, 

растителни продукти и други обекти, изнасяни с плавателен съд. 

 

3.12.4 Съхранение на документацията - за всеки един издаден фитосанитарен сертификат 

за износ се съставя отделна преписка, която се съхранява в отдел „Растителна защита“ в 

самостоятелно оформено досие. Преписката съдържа: заявление, издадени  сертификати, 

инспекционни доклади, актове за взети проби, извършени анализи, фумигационни 

сертификати, копия на фактури за заплатени такси, нареждане за товарене, други 

документи относими към преписката. 

 Финансовият отчет  се извършва съгласно „Вътрешни правила за събирането и 

отчитането на приходи от дейности и услуги, извършвани от ОДБХ“. 

 Износът се завежда в дневник за издадени ФСС по пореден номер и издадени 

фактури и в Електронен регистър на износ и реекспорт. 

 

3.12.5. За кораби, товарещи растения, растителни продукти и други обекти за ЕС, след 

приключване на товаренето им, от корабните агенти се изисква да представят 

документ Т2L и фумигационен сертификат. 

 

 

VІІ.  ТАКСИ 

За извършване на проверка и издаване на фитосанитарен сертификат за износ или за 

реекспорт и за издаване на предекспортен сертификат се заплаща такса, съгласно Тарифа 

за таксите, които се събират от  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), 

приета с Постановление №375 на Министерски съвет от 30.12.2011г., обнародвана в ДВ. 

бр.1 от 03.01.2012 год., изм. и доп., бр. 87 от 10.11.2015 год., в сила от 10.11.2015 год.  

 

 

VIII. СЪПЪТВАЩИ ДОКУМЕНТИ (ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ)  
(описват се и към процедурата се прилагат образци на формулярите) 

1. Заявление за извършване на фитосанитарна инспекция на растения, растителни 

продукти и други обекти, предназначени за износ/реекспорт/предекспортен 

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

(последна актуална версия); 

2. Фитосанитарен сертификат за износ, реекспорт и предекспортен сертификат - 

Приложение ІІІ от  Регламент (ЕС) 2016/2031 от 26.10.2016г.; 

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

на БАБХ (последна актуална версия); 
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4. Протокол за проведено термично или друг вид третиране – издава се от оператора, 

извършил третирането;  

5. Предписание за прилагане на фитосанитарни мерки и отстраняване на установени 

несъответствия с фитосанитарните изисквания - Образец, утвърден със заповед на 

изпълнителния директор на БАБХ (последна актуална версия); 

 

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

НИВО 

1.Входящ дневник по ФСК - Образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на 

БАБХ (последна актуална версия);  

2.Регистър износ - Образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ 

(последна актуална версия); 

3.Регистър реекспорт- Образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на 

БАБХ (последна актуална версия); 

4.Регистър предекспортни сертификати- Образец, утвърден със заповед на изпълнителния 

директор на БАБХ (последна актуална версия); 

 

X. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ (РЕВИЗИИТЕ) 

 

Дата на издаване Версия/Ревизия Променени 

страници 

Вид на промяната 

07.02.2019 г. 01   

31.07.2020 г.    

 02 Всички Нова редакция 
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Име, адрес, телефон/имейл, 

регистрационен номер на износителя: 

 

 

 

 

 

 

Име и адрес на получателя: 

 

 

 

Вх. № 

 

 
 

До ОДБХ ...................... 

Отдел РЗ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Моля, за извършване на фитосанитарна проверка на по-долу 

описаните растения, растителни продукти или други   обекти, 

предназначени за : 
 

       износ    реекспорт   обобщен    дубликат 
     

  

 и издаване на: Фитосанитарен сертификат  

 

  Предекспортен сертификат 
 

Заявено превозно средство  №  

 

 

Износ за: 

 

Заявен ГКПП на  държавата получател: 
 

  Произход: 
 

Държава  
 

Регион в страната                
 

Рег.№ на оператора  
 

 

Отличителни белези: номер и описание на опаковките,  име на 

продукта и ботаническо наименование на растенията.   

 

 

 

 

 

Декларирано количество: 

 

Фитосанитарни изисквания на страната вносител: 
(декларира се писмено от износителя, включително и при рееспорт) 

 

При реекспорт – Фитосанитарен сертификат (оригинал) № …/ заверено от НОРЗ копие на оригиналния 

ФСС 

 

При движение от друга ДЧ /ОДБХ – Предекспортен сертификат № 

 
   
 

Допълнителни изисквания (декларация): 
(В случай, че няма такива изисквания, се декларира писмено)   
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Фумигация:  

Да          Не  
 

Прилагам оригинален фумигационен сертификат от 

лицензирана  фирма…………………….......................  

 № ……………………………………………………… 

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

г. 

 

 Сертификата да бъде написан на съответния език: 
Английски  Немски     Руски  

   

Френски   Български  

  в съответствие с международните изисквания. 
 

Заявител:……………………………………. 

                (име, фамилия) 

 

Дата: .................20.....г.         

 

Подпис:  .........................           

 

Приел молбата: ………………………………………………. 

                                           (име, фамилия) 

  

Дата: .........................20.....г. 

 

Подпис, личен печат:……… 

 

 

 


