Име: _______________________________________________
Вх. №: /________
Дата на получаване на заявлението №: ____/____/_______
Моля, изпратете по пощенски път на адрес:

До
Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство"
Министерство на земеделието и храните
Бул. „Христо Ботев” № 55
СОФИЯ 1040

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В
ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ НА СОРТОВЕ ПОСЕВЕН И/ИЛИ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И/ИЛИ СЕМЕНА ОТ
КАРТОФИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПО ПРАВИЛАТА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
834/2007 И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008, НАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
I.

Обща информация
1. Информация за юридическо лице
2. Информация за физическо лице
3. Информация за профил

II. Информация за биологичен посевен/посадъчен материал/ семена от картофи, произведен
на територията на Република България – производител
III. Информация за биологичен посевен/посадъчен материал/семена от картофи, който не е
произведен на територията на Република България – търговец/вносител
IV . Приложения
V . Декларация

Кратки инструкции за попълване на заявлението
1. Заявлението се попълва от производители и/или търговци (вносители) на
посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за
биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
2 . Задължителни за попълване от производителите и/или търговците
(вносителите) са следните раздели:
I. Обща информация;
IV. Приложения;
V. Декларация;
3. Производителите на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи,
произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и
Регламент (ЕО) № 889/2008 попълват Раздел II. Информация за биологичен
посевен/посадъчен материал/ семена от картофи, произведен на територията на
Република България – производител;
4. Търговците (вносителите) на посевен и/или посадъчен материал и/или семена от
картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) №
834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 попълват Раздел III. Информация за биологичен
посевен/посадъчен материал/семена от картофи, който не е произведен на територията
на Република България – търговец/вносител;
5. В случай, че произвеждате посевен и/или посадъчен материал и едновременно
с това търгувате (внасяте) с такъв, произведен извън територията на Република България,
освен задължителните раздели за попълване, посочени в точка 2 се попълват и Раздели II и
III.
6. Заявлението ще се счита за окомплектовано при подписване и прилагане на
изискуемите документи.

I.

Обща информация
Попълва се от кандидата ЕТ, юридическо лице

1

Информация за юридическо лице

Наименование на фирма: ________________________________________________________________
БУЛСТАТ/ЕИК

_________________________________________________________________

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ:
Област

__________________________________

Община _________________________

Гр./с.

____________________________________________________

Улица

______________________________________________________________________

ПК ____________

УПРАВИТЕЛ:
Име, Презиме, Фамилия _____________________________________________________________________
Телефон:

____________________________

E-mail _________________________________

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ (ще се публикува в уебсайта на МЗХ):
Област

__________________________________

Община _________________________

Гр./с.

____________________________________________________

Улица

______________________________________________________________________

Телефон

_____________________________

Уебсайт

_______________________________________________________________________

Лице за контакти

_______________________________________________________________________

ПК ____________

E-mail _________________________________

Попълва се от физически лица (земеделски производители)
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Информация за физическо лице

Име

______________________________________________________________________

Презиме

______________________________________________________________________

Фамилия

______________________________________________________________________

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Област

__________________________________

Община _________________________

Гр./с.

____________________________________________________

Улица

______________________________________________________________________

ПК ____________

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ (ще се публикува в уебсайта на МЗХ):
Област

__________________________________

Община _________________________

Гр./с.

____________________________________________________

Улица

______________________________________________________________________

Телефон

_____________________________

Уебсайт

_______________________________________________________________________

Лице за контакти

_______________________________________________________________________

ПК ____________

E-mail _________________________________

Информация за създаване на профил в електронната база данни
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Информация за профил

! Информацията от това заявление ще бъде публикувана в базата данни служебно от МЗХ, след одобрение
на представените данни и приложения.
!
При посочване на актуален е-мейл адрес, ще имате възможност да се възползвате от онлайн
възможностите на електронната база данни, а именно – да подавате онлайн заявления за включване на
посевен/посадъчен материал или семена от картофи в базата данни и корекция на вече заявени количества.
На посочения от Вас електронен адрес ще получите потребителско име и парола за достъп до създадения Ви
профил в базата данни.
E-mail ______________________________________________________________________

I I . Информация за биологичен посевен/посадъчен материал/
семена от картофи, произведен на територията на Република
България – Производител.
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Информация за биологичен посевен/посадъчен
материал, произведен на територията на Република България

Контролиращо лице,
одобрено от Министъра
на земеделието и храните,
с което производителят
има сключен договор (КЛ)

________________________________________________________________

Договор с КЛ (номер/дата)

____________________________ / _______________________________

Сертификат* (номер/дата)

________ / __________________

Валиден до ____________________

* Документ по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

! Попълнете максимално изчерпателно информацията за произведения от Вас посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, като
попълвате всеки различен сорт на отделен ред. Добавете нови страници с редове, колкото е необходимо.
Всички колони обозначени със * са задължителни. В колоните, които не са задължителни е желателно да се посочи изисканата информация.
Категории по чл. 30, ал.1 от Закон за посевния и посадъчния материал: (Б) базови, (С) Сертифицирани, (С1) Сертиф. Iво размножение, (С2) Сертиф. IIро
размножение, (С3) Сертиф. IIIто размножение
ОСЛ – Официална сортова листа поддържана от ИАСАС
*

*

*

*

КУЛТУРА

СОРТ

КОЛИЧЕСТВО

МЕРНА
ЕДИНИЦА
грам
килограм
брой

КАТЕГОРИЯ

ДОСТАВКА

по чл. 30, ал.1 от
ЗППМ
(Б, С, С1, С2, С3)

възможен срок
за доставка

СЕИТБА

ИЗПИТВАНИЯ

подходящи
страна и/или район, в който
срокове за сеитба/ сортовете са изпитвани за
засаждане
включване в ОСЛ

III. Информация за биологичен посевен/посадъчен
материал/семена от картофи, който не е произведен на
територията на Република България – Търговец/Вносител
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Информация за биологичен посевен/посадъчен
материал, който не е произведен на територията на Република
България
Контролиращо лице,
одобрено от Министъра
на земеделието и храните,
с което търговеца/вносителя
има сключен договор (КЛ)
________________________________________________________________

Договор с КЛ (номер/дата)

____________________________ / _______________________________

Сертификат* (номер/дата)

________ / __________________

Валиден до ____________________

* Документ по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

! Попълнете максимално изчерпателно информацията за предлагания от Вас посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, като попълвате
всеки различен сорт на отделен ред. Добавете нови страници с редове, колкото е необходимо.
Всички колони обозначени със * са задължителни. В колоните, които не са задължителни е желателно да се посочи изисканата информация.
Категории по чл. 30, ал.1 от Закон за посевния и посадъчния материал: (Б) базови, (С) Сертифицирани, (С1) Сертиф. Iво размножение, (С2) Сертиф. IIро размножение,
(С3) Сертиф. IIIто размножение
ОСЛ – Официална сортова листа поддържана от ИАСАС
*

*

*

КУЛТУРА

СОРТ

КОЛИЧЕСТВО

*
МЕРНА
КАТЕГОРИЯ ДОСТАВКА
ЕДИНИЦА по чл. 30, ал.1 от възможен срок
грам
килограм
брой

ЗППМ
(Б, С, С1, С2,
С3)

за доставка

СЕИТБА

ИЗПИТВАНИЯ

подходящи
срокове за
сеитба/
засаждане

страна и/или
ПРОИЗХОД
район, в който
страна, в която е
сортовете са
произведен посевния и/или
изпитвани за
посадъчния материал
включване в ОСЛ

СТРАНА НА

IV. Приложения

! Към настоящото Заявление е задължително да бъдат приложени следните документи:

□ Копие на договора за контрол и сертификация с одобрено от МЗХ контролиращо лице
□ Копие на сертификат/и за произведения/предлагания посевен и посадъчен материал

V. Декларация

!

С подписването на това Заявление за включване в Електронна база данни на
сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи,
произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на
Република България, поемам
ангажимент, че за горепосочения
посевен/посадъчен материал и/или семена от картофи са спазени
фитосанитарните изисквания и разпоредбите на Закон за посевния и
посадъчния материал.

Моля своевременно да уведомите с писмо дирекция „Биологично земеделие и
растениевъдство” към Министерството на земеделието и храните за всяка настъпила
промяна в подаденото заявление.

Дата:

Име, Фамилия:……………………………………..
Подпис :___________________________________

