БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП
гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Сливница“ № 6, ет. 3, офис № А1, Тел.: 0888578047, е-mail:biocertification2015@gmail.com,http://biocertification.eu/

Попълва се от БС:
№
Получена на:

Заявление за съгласие
за използване на посевен и/или посадъчен материал и/или семена на картофи, които не са
произведени по биологичен начин, съгласно чл. 9, Наредба 1 от 7 Февруари 2013 г.
Оператор(име/фирма): ____________________________________________________________
Адрес/седалище на управление:____________________________________________________
Тел./факс:__________________________Ел.поща:______________________________________
Основание за искане на съгласието:
(моля, задължително посочете едно от посочените основания)
 -1. видът/сортът, който желае да отглежда производителят, не е регистриран в базата данни по
чл. 7, ал. 1 (в този случай, приложете справка от официалната база данни:
http://bioseeds.mzh.government.bg/ );
 -2. производителят е направил заявка навреме, но производителят/търговецът не е в състояние
да достави заявения биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи преди
сроковете за засяване/засаждане;
 -3. производителят е в състояние да докаже, че нито един от регистрираните сортове в базата
данни по чл. 7, ал. 1 не е подходящ за отглеждане и съгласието по ал. 1 е от голямо значение за развитие
на неговото стопанство;
 -4. съгласието по ал. 1 служи за научни изследвания, анализи при провеждане на опити при
малък мащаб на терена или за съхранението на определен сорт;
5. съгласието по т. 4 се съгласува с компетентното звено (МЗХ).
2.

Произход и качество

Семена/
посадъчен материал
(Вид и сорт)

3.

Произход
(Име, Адрес на доставчик)

Площ(и), на които ще се засяват / засаждат :
Номер на имот
(БЗС/КВС)

Площ (ха)

Семена/
посадъчен материал
(Вид,сорт)
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Норма
( тон/ха или
брой/ха)

Дата на
засяване/
засаждане
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Към настоящото искане прилагам:
 - декларация съгласно чл. 11 на Наредба 1 от 7 Февруари 2013 г.
- не са третирани с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II от
Регламент (ЕО) № 889/2008;
- не са произведени с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
- не са произведени по методите на хидропонно производство.
 - актуална справка за липса на биологичен посевен и посадъчен материал, произведен по
метода на биологичното производство от базата данни по чл. 7, ал. 1:
http://bioseeds.mzh.government.bg/);
 - платежен документ (ако е приложимо)
 - семеконтролно свидетелство (ако е приложимо)
4.

Потвърждение

Аз, долуподписаният потвърждавам, че горепосочената информация е вярна и ми е известна
наказателната отговорност, която нося по НК за невярно деклариране :
…………………………………………
…………………………………………..
Място, Дата

5.

Оператор (подпис )

Решение от БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН-ОСП

 - Съгласието се дава без условия
 - Съгласието се дава при следните условия:
 - Съгласието не се дава(причина):____________________________
Важно: Съгласието дадено от БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН-ОСП по ал. 1 от. Чл. 9 на Наредба 1/2013 е
валидно за една стопанска година.
Гр. Пловдив
Дата:

За БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД:
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