Част А
Приложение към Заповед № РД 09-373/30.04.2020
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
наименование
на вида

Сорт

Латинско
наименование
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 коренспонденция:
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:

С уважение:
/подпис печат/

Част Б: Проверка на заявлението от ОСП и издаване на разрешение за използване на семена
или вегетативен размножителен материал по смисъла на чл. чл.45, параграф 1, и параграф 5 от
Регламент (ЕО)889/2008
Длъжностно лице приело заявлението и извършило първоначална оценка на
заявлението:
1.
2.
Дата на разглеждане:
Заключение на длъжностно лице извършило първоначална оценка на заявлението:

Контрол на предоставените документи и прилагане на изискванията на чл. 32. (1) от
Наредба № 5/2018
 Заявление № …/…….е предоставено на ОСП при ,,Нутрамед“
ЕООД преди засяването или засаждането на културата
 Обосновката от оператора относно необходимостта от издаване на
разрешение е коректна, изчерпателна

□ Да

□ Не

□ Да

□ Не

 Предоставената от производителя Декларация, включва всички
реквизити по чл. 32. ал 1 от Наредба № 5/2018г.

□ Да

□ Не

 Операторът е предоставил всички документи от т. 3 от настоящето
заявление и същите за достатъчни и коректни

□ Да

□ Не

Извършил контрола на Заявлението
Дата:

Име, фамилия

Решение на Органа по сертификация и мотиви за издаване на разрешение на
Оператор…………………………..

Срок на разрешението:
Дата:

Подпис:

