БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП
гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Сливница“ № 6А, ет. 3, офис № 1, Тел.: 032214242, е-mail:info@biocertification.eu, http://biocertification.eu/

Приложение към Заповед № РД 09-373 от 30.04.2020 г на министъра на земеделието, храните и горите

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на Разрешение за използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са
произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент
(ЕО)889/2008 г. и/или семена от картофи, които не са произведени по метода на биологичното производство по
чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО)889/2008 г.
Име на ФЛ /
наименование на ЮЛ
Контакти/Телефон за
връзка
Договор №

Адрес/Седалище
на управление
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ
Клиентски №

Моля, да ми бъде издадено Разрешение за използване на небиологичен посевен и/или посадъчен материал които не
са произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО)889/2008 г. и/или
семена от картофи, съгласно чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО)889/2008 г. на следните видове/сортове.
Доставчик на посевен
и/или посадъчен
материал и/или
семена от картофи
/Име/

Вид

Латинско
наименован
ие на вида

Сорт

Латинско
наименован
ие на сорта

Количество

Бр.

Кг.

Планиран
период на
засяване/
засаждане

Химическа
обработка
да

не

Мотиви за искането:

□ Нито един сорт от вида не е регистриран в електронния регистър;
□ Нито един доставчик, който продава семена и семена от картофи не е в състояние да достави семена или семена
от картофи преди засяването, като заявката ми е подадена навреме.
Доказателства за водената кореспонденция:
Прилагам:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Търсеният сорт от вида не е регистриран в електронния регистър;
Обосновка, че нито един регистриран сорт от същия вид не е подходящ и исканият сорт е от голямо значение за
стопанството:

□ Разрешението ще служи за научни изследвания, анализи при провеждане на опити при малък мащаб на терена или за
съхранение на определен сорт.
Прилагам:

□ справка за наличието на биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи от

електронния
регистър по чл. 42, ал. 1 от Наредба № 5 от 2018 г. към дата ……………………………………….;
□ декларации от всеки производител, че посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи не е/са:
а) третиран/и с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008,
освен когато химичната обработка е предписана съобразно Директива 2000/29/ЕО на Съвета;
б) произведени от или чрез ГМО;
в) произведен/и по методите на хидропонно производство.
Информиран съм, че:
- нямам право да засаждам горепосочения посевен/посадъчен материал преди да получа разрешение;
- издаденото разрешение е валидно за една стопанска година.
Дата:
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/подпис печат/
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Декларация към Заявление –
Приложение към Заповед № РД 09-373 от 30.04.2020 г на министъра на земеделието, храните и
горите

Декларирам, посевния и/или посадъчния материал вписан в горното Заявление за
разрешение за използване на небиологичен посевен и/или посадъчен материал които не са
произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент
(ЕО)889/2008 г. и/или семена от картофи, съгласно чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО)889/2008 г.
ще бъдат използвани на следните площи:
Номер на имот

Площ (ха)

Семена/посадъчен материал
(Вид, сорт)

(БЗС/КВС)

Общо (ха):

Норма
( тон/ха или
брой/ха)

Дата на
засяване/
засаждане

за сорт:

Към настоящото искане прилагам:
 - платежен документ (ако е приложимо)
 - семеконтролно свидетелство (ако е приложимо)

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

Дата:

Оператор : ………….…….………………………………………….……
(Име, подпис,печат):

Решение на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН-ОСП
 - Разрешението се дава без условия
 - Разрешението се дава при следните условия:
 - Разрешението не се дава(причина):____________________________
Важно: Разрешението дадено от БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН-ОСП по ал. 3 от. Чл. 32 на Наредба 5/2018 е валидно
за една стопанска година.
Гр. Пловдив
Дата:

За БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД:
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