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Важно: Подава се преди засяване/засаждане 

 

 

 
Заявление за използване на конвенционални семена и  

посадъчен материал 
 

1. Оператор 

Име: 
 

 

Адрес:  
 

Телефон/ факс:                                      Ел.поща: 
          

 

2. Произход и качество  
 

Вид и сорт на семената/  
посадъчен материал 

Произход 
(Име, Адрес на доставчик) 

  Третиране 
 

 

 

   нетретирани   третирани  

 

 

   нетретирани   третирани 

 

 

   нетретирани   третирани 

 

 

   нетретирани   третирани  

 

 

   нетретирани   третирани  

Към настоящето заявление са приложени: 

 ❑ Декларация за нетретиране и липса на хидропонно производство от 
доставчик или производител; 

❑ ГМО декларация от доставчик или производител; 

❑ Справка за липса на биологични семена/посадъчен материал в Официалната 
база данни www.bioseeds.mzh.government.bg  

3. Площ(и), на които ще се засяват  / засаждат :  

 № парцел 
(идентификатор) 

 Площ (ха) Вид и сорт на семената/  
посадъчен материал 

Общо 
количество на 

парцел  
 кг / броя 

Време на 
засяване/ 
засаждане 

     

     

     

     

     

Попълва се от „Балкан Биосерт”ООД: 
  

№ 
 

Инициали: 
 

Получена на: 
 

Заведена в: 

http://www.bioseeds.mzh.government.bg/
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4. Обосновка относно необходимостта от издаване на разрешение: 
 

❑ Нито един сорт, който желая да отглеждам, не е  регистриран в Официалната 
база данни www.bioseeds.mzh.government.bg; 

 ❑ Направил съм навреме заявката си, но нито един доставчик/производител не 
е в състояние да достави семената/посадъчния материал преди 
засяване/засаждане; 

❑ Сортът, който желая да отглеждам не е регистриран в Официалната база 
данни www.bioseeds.mzh.government.bg и мога да докажа, че нито един 
регистриран сорт от същия вид не е подходящ, от което следва, че разрешението 
е от голямо значение за стопанството ми; 

❑ Разрешението е необходимо за научни изследвания, анализ при провеждане 
на опити при малък мащаб на терена или за съхранението на определен сорт със 
съгласието на Министъра на земеделието, храните и горите. 

 

5.  Потвърждение 

Долуподписаният потвърждава, че горепосочената информация е вярна и че не е 
извършвано обеззаразяване непосредствено преди засяване/засаждане: 

     

…………………………………………                      ………………………………………….. 

  Оператор                                                               Място,Дата, Подпис 
 

 

5. Решение  

 

 ❑    Заявлението е одобрено без условия; 

 

 ❑ Заявлението е одобрено при следните условия: 

 

 ❑ Заявлението не е одобрено, поради: 

 

  

Настоящето разрешение се издава за една стопанска година! 

 

Сертифициращ орган: 

 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Място,Дата, Подпис, Печат 
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