Заявление №
от
Оператор/подизпълнител (име/фирма): ______________________________________
________________________________________________________________________
Адрес/седалище на управление:_________________________________________
Тел./факс:_______________________e-mail:_______________________________
На основание, че:
 видът/сортът, който желая да отглеждам, не е регистриран в базата
данни по чл.7, ал.1 от Наредба №5/2018;
 заявеният от мен на дата_______ биологичен посевен и/или посадъчен
материал и/или семена на картофи, в количество _______ не може да бъде
доставен от производителя/търговеца преди сроковете за засяване/засаждане, а
именно_______;
 нито един от регистрираните сортове в базата данни по чл. 7, ал. 1 от
Наредба №5/2018 не е подходящ за отглеждане поради следните причини:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
и използването на избрания сорт/линия е от съществено значение за
развитие на стопанство;
 конвенционалният вид/сорт, който желая да отглеждам служи за научни
изследвания, анализи при провеждане на опити при малък мащаб на терена или за
съхранението на определен сорт; (съгласието по тази точка се съгласува с
компетентния орган).
Желая да получа разрешение за използване на посевен и/или посадъчен
материал и/или семена на картофи, които не са произведени по биологичен
начин, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 4 от Наредба 5 от 3 септември 2018 г.
При следните условия:
1.
Произход и количество на посевен и/или посадъчен материал и/или
семена на картофи
Посевен/
посадъчен материал (Вид и сорт)

Произход
(Име, Адрес на доставчик)

Количество
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2. Площ(и), на които ще се засее / засади закупеният посадъчен и/или
посевен материал и/или семена на картофи:
Номер на имот
(БЗС/КВС)

Площ (ха)

посевен/
посадъчен материал
(Вид,сорт)

количество
( тон/ха или
брой/ха)

Дата на
засяване/
засаждане

3. Прилагам следните документи, които ще съхранявам минимум 5 години

Декларация в съответствие с чл. 32 на Наредба 5 от 3 Септември 2018 г. с
което се удостоверява, че посадъчният/посевен материал и/или семена на
картофи
- 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,
съгласно
чл.
32
на
Наредба
5
от
3
Септември
2018:
http://bioseeds.mzh.government.bg/);
 Търговски документ удостоверяващ количеството и статуса на закупения
продукт
 Семеконтролно свидетелство (когато е приложимо)
Дата:

За оператор:
/Име, фамилия, подпис/
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Решение на Органа по сертификация на продукти
Длъжности лица разгледали заявлението:
1.
2.
Дата на разглеждане:
Решение на Органа по сертификация и мотиви

Дата:

Подпис:

Стр. 3/3

