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ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за временно разрешаване на въвеждане, движение, съхранение и размножаване на  
карантинни вредители на територията на Европейския Съюз, както и за въвеждане и  

движение на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти,  
за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити,  

сортов подбор или селекция  

Данни на заявителя:

(Име/Наименование на лицето/организацията)

(населено място, п. к., адрес*, телефон, имейл)

Данни на лицето/лицата, отговарящо/и за дейността:

(име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа степен)

Данни за материала, за който се заявява временно разрешение:

Вид на материала (напр. семена, вкоренени резници, почва, тъканни култури, ларви, др.) 

Научно наименование на  материала / публикувани източници (ако е приложимо)

Количество на материала, който ще се въвежда/движи
(брой въвеждания/движения, количество при всяко въвеждане/движение)

Страна/място на произход

Страна/място на износ (ако е различна от страна на произход)

Условия на опаковане на материала

Данни на износител/изпращач/доставчик:

(адрес, телефонен номер и e-mail) 

Данни за карантинния пункт/съоръжението за задържане, одобрено съгласно изискванията на чл. 61 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031:

(наименование, пълен адрес и описание) 

Данни на лицето, отговарящо за карантинният пункт или съоръжението за задържане:

(име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа степен) 

С какви мерки ще се гарантира сигурното и безопасно съхранение на материала по време на дейността, за която се 

заявява:
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Резюме на естеството и целите на заявяваната дейност:

Продължителност на заявяваната дейност:

Дата на първо въвеждане/движение Дата на очаквано приключване на дейността

Крайно използване на материала:

Метод на унищожаване или третиране на материала след приключване на дейността:

С какви мерки ще се гарантира безопасното отлагане/третиране на материала след приключване на дейността:

Забележка: В случай на опити и на научноизследователска или образователна работа по сортови селекции, се 
прилага съответната спецификация. 
  

Допълнителна информация 
Заявителят предоставя и друга информация и разяснения при поискване от компетентния орган, до когото е 
отправено заявлението.

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка  
(генерира се автоматично при избор на дата)

* Попълването от заявителя не е задължително. 
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДО ДИРЕКТОРА НАОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за временно разрешаване на въвеждане, движение, съхранение и размножаване на 
карантинни вредители на територията на Европейския Съюз, както и за въвеждане и 
движение на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти, 
за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, 
сортов подбор или селекция  
Данни на заявителя:
(Име/Наименование на лицето/организацията)
(населено място, п. к., адрес*, телефон, имейл)
Данни на лицето/лицата, отговарящо/и за дейността:
(име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа степен)
Данни за материала, за който се заявява временно разрешение:
Вид на материала (напр. семена, вкоренени резници, почва, тъканни култури, ларви, др.) 
Научно наименование на  материала / публикувани източници (ако е приложимо)
(брой въвеждания/движения, количество при всяко въвеждане/движение)
Данни на износител/изпращач/доставчик:
(адрес, телефонен номер и e-mail) 
Данни за карантинния пункт/съоръжението за задържане, одобрено съгласно изискванията на чл. 61 от Регламент (ЕС) 2016/2031:
(наименование, пълен адрес и описание) 
Данни на лицето, отговарящо за карантинният пункт или съоръжението за задържане:
(име/фамилия, телефон, имейл, научна/техническа степен) 
С какви мерки ще се гарантира сигурното и безопасно съхранение на материала по време на дейността, за която се 
Резюме на естеството и целите на заявяваната дейност:
Продължителност на заявяваната дейност:
Метод на унищожаване или третиране на материала след приключване на дейността:
С какви мерки ще се гарантира безопасното отлагане/третиране на материала след приключване на дейността:
Забележка: В случай на опити и на научноизследователска или образователна работа по сортови селекции, се прилага съответната спецификация.
 
Допълнителна информация
Заявителят предоставя и друга информация и разяснения при поискване от компетентния орган, до когото е отправено заявлението.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
* Попълването от заявителя не е задължително. 
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