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               Формуляр А Вх. № /

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР. СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

1. Идентифициране на заявителя 
1.1. Координати на заявителя по чл. 45, ал.1 от Закона за защита на растенията / притежател на разрешението за 
пускане на пазара и употреба (на кирилица и латиница)

Наименование на фирмата: 

ЕИК:

Седалище и адрес на управление*: (* Попълването от заявителя не е задължително.)

Телефон:  e-mail:

Име, презиме, фамилия:

1.2. Упълномощен представител по чл. 18, ал. 2 от  Административнопроцесуалния кодекс** 
Наименование на юридическото лице/ Име и фамилия на физическото лице: 
** Прилага се писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

ЕИК/ЕГН:

Адрес**:

Телефон:  e-mail:

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:

2.1. Търговско наименование на продукта:

2.2. Продуктов код:

2.3. Вид на формулацията (GIFAP код):

2.4. Производител на продукта (на кирилица и латиница):

2.5. Функция на продукта за растителна защита (Уточнете)

Хербицид Инсектицид Нематоцид Акарицид

Родентицид Фунгицид Растежен регулатор Друго 
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА: 
3.1. Активни вещества:

Активно вещество Производител 
(на кирилица и латиница)

Съдържание на активно вещество

г/л или г/кг % тегло / тегло

+ -

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО: 
Заявлението трябва да се придружава от съответните формуляри!  
  
Отбележете квадратчето, съответстващо на заявлението

4.1. Разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукт по чл. 55 ал.1 от ЗЗР 
(чл. 33-39 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) В

4.2. Разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукт по чл. 56  от ЗЗР 
(чл. 30 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) В

4.3. Разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукт по чл. 57 от ЗЗР 
(чл. 40-42 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) В

4.4. Разрешаване за пускането на пазара и употреба на продукт по чл. 58 от ЗЗР 
(чл. 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) В

4.5. Разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукт по чл. 59 от ЗЗР 
(чл. 48 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) В

4.6. Разширяване на обхвата на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна 
защита за минимална употреба по чл. 60 ал. 1 от ЗЗР (чл. 51 от Регламент (ЕО) № 1107/2009)

4.7. Разрешаване пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за паралелна търговия по 
чл. 61 ал. 1 от ЗЗР (чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1107/2009)

4.8. Разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за ограничена и 
контролирана употреба по чл. 62 ал. 1 от ЗЗР (чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009)

4.9. Подновяване на разрешението на продукт за растителна защита по чл. 66 ал. 1 от ЗЗР (чл.43 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009) В

4.10. Изменение или прекратяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за 
растителна защита по чл. 68 ал. 1 от ЗЗР (чл. 45 от Регламент (ЕО) № 1107/2009) В*

* При необходимост    
 
Забележки:

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПАКОВКАТА

5.1. Тип опаковка:
/Уточнете типа опаковка/

5.2. Материал на опаковката:

5.3. Размер на опаковката (Нетно количество):
      Количество и мерна единица  (килограм или литър)

Забележки:
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6. ЗАЯВЕНИ УПОТРЕБИ :

Търговско наименование на продукта:

Вид на формулация:

Съдържание на активно/и вещество/а:

Култура и/
или 

описание

ПО 
или З

Вредител  
или група 

вредители, с 
които се води 

борба

Приложение Доза на приложение    Каранти-
нен срок 

(дни)

Забе- 
лежки

№ (а) (b) (c)
Метод/ 

Вид 
(f-h)

Фаза/стадий на 
развитие и 

вегетационен 
сезон 

(j)

Брой 
(k)

Интервал 
между 

приложе-
нията 
(дни)

г/мл или 
кг/л 

продукт 
/дка

Вода 
л/дка

г а.в./
дка (l) (m)

+ -

(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише 
ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура) 
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З) 
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели и др. 
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени 
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне 
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде 
указан типът оборудване 
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 
3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението 
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба 
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата 
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕТИКЕТИРАНЕ:

7.1. Отразяване на класифицирането на опасните вещества (активни вещества и други компоненти)

Опасно вещество Класифициране Източник

+ -

7.2. Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 и Регламент (ЕO) № 547/2011:

7.2.1. Пиктограми:

GHS01 GHS02 GHS03

GHS04 GHS05 GHS06

GHS07 GHS08 GHS09

7.2.2. Сигнална дума:
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7.2.3. Етикетиране

Предупреждение/я за 
опасност (Н)

Допълнително/и 
предупреждение/я за опасност  

(EUH)

Препоръка/и за безопасност 
(Р)

Специфични предпазни 
мерки за безопасно

+ -

Забележки:

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

8.1. Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба при заявяване по т. 4.6., 4.8.*, 4.9., 4.10., 4.11.

* При необходимост

8.2. За разрешаване за пускане на пазара и употреба чрез взаимно признаване, за разширяване на обхвата на 
разрешение за пускане на пазара и употреба за минимална употреба

Референтна  
държава-членка

Търговско наименование на продукта в 
държавата-членка по произход

№ на разрешението / 
Дата на разрешаване

Валидност на 
разрешението

+ -

8.3. За разрешаване за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия 

8.3.1. Държава-членка  
по произход

Търговско наименование на продукта в 
държавата-членка по произход

№ на разрешението / 
Дата на разрешаване

Валидност на 
разрешението

+ -

8.3.2. Референтен продукт 
в България

Търговско наименование на 
референтния продукт в България и 

притежател на разрешението за пускане 
на пазара и употреба

№ на разрешението / 
Дата на разрешаване

Валидност на 
разрешението

+ -

8.4. Номер на регламент за одобряване на активното/ите вещество/а: 

8.5. Дата на изтичане срока за защита на данните:

8.5.1. За активното вещество

Активно вещество Дата

+ -

8.5.2. За продукта:
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9. ДЕКЛАРАЦИЯ: 
 
Декларирам, че посочената информация в настоящото заявление и формулярите към него е вярна. 
Уведомен съм, че при неспазване на условията на декларацията нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.

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: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 09.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
                                                                       Формуляр А
ДОИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НАБЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕГР. СОФИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
1. Идентифициране на заявителя
1.1. Координати на заявителя по чл. 45, ал.1 от Закона за защита на растенията / притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба (на кирилица и латиница)
1.2. Упълномощен представител по чл. 18, ал. 2 от  Административнопроцесуалния кодекс**Наименование на юридическото лице/ Име и фамилия на физическото лице:
** Прилага се писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:
2.5. Функция на продукта за растителна защита (Уточнете)
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА:
3.1. Активни вещества:
Активно вещество
Производител
(на кирилица и латиница)
Съдържание на активно вещество
г/л или г/кг
% тегло / тегло
4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:
Заявлението трябва да се придружава от съответните формуляри! 
 
Отбележете квадратчето, съответстващо на заявлението
В
В
В
В
В
В
В*
* При необходимост			

Забележки:
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПАКОВКАТА
/Уточнете типа опаковка/
						Количество и мерна единица  (килограм или литър)
6. ЗАЯВЕНИ УПОТРЕБИ :
Култура и/или описание
ПО или З
Вредител 
или група вредители, с които се води борба
Приложение
Доза на приложение    
Каранти-нен срок
(дни)
Забе-
лежки
№
(а)
(b)
(c)
Метод/
Вид
(f-h)
Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон
(j)
Брой
(k)
Интервал
между
приложе-нията
(дни)
г/мл или кг/л
продукт
/дка
Вода
л/дка
г а.в./дка
(l)
(m)
(a) За културите ткрябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, гъбни патогени, плевели и др.
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография; Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4; праг на икономическа вредност /ПИВ/), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) карантинен срок – период в дни преди прибиране на реколтата
(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕТИКЕТИРАНЕ:
7.1. Отразяване на класифицирането на опасните вещества (активни вещества и други компоненти)
Опасно вещество
Класифициране
Източник
7.2. Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 и Регламент (ЕO) № 547/2011:
7.2.1. Пиктограми:
7.2.3. Етикетиране
Предупреждение/я за опасност (Н)
Допълнително/и предупреждение/я за опасност  (EUH)
Препоръка/и за безопасност (Р)
Специфични предпазни мерки за безопасно
8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
* При необходимост
8.2. За разрешаване за пускане на пазара и употреба чрез взаимно признаване, за разширяване на обхвата на разрешение за пускане на пазара и употреба за минимална употреба
Референтна 
държава-членка
Търговско наименование на продукта в държавата-членка по произход
№ на разрешението /
Дата на разрешаване
Валидност на разрешението
8.3. За разрешаване за пускане на пазара и употреба за паралелна търговия 
8.3.1. Държава-членка 
по произход
Търговско наименование на продукта в държавата-членка по произход
№ на разрешението /
Дата на разрешаване
Валидност на разрешението
8.3.2. Референтен продукт
в България
Търговско наименование на референтния продукт в България и притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба
№ на разрешението /
Дата на разрешаване
Валидност на разрешението
8.5.1. За активното вещество
Активно вещество
Дата
9. ДЕКЛАРАЦИЯ:Декларирам, че посочената информация в настоящото заявление и формулярите към него е вярна.Уведомен съм, че при неспазване на условията на декларацията нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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)
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