
Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1704/16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Стр 1 от 1URI 1590

Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, б. „ б” от Закона за защита на растенията на лица, 

които извършват третиране с продукти за растителна защита на семена за посев, 
съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗЗР

От:
(наименование на юридическото лице или ЕТ)

със седалище и адрес на управление*:

(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)

с ЕИК/БУЛСТАТ: 

представлявано от:
(име, презиме, фамилия)

адрес за кореспонденция:
ако е различен от адреса на управление)

тел./факс: , GSM: , e-mail:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
 Уведомявам Ви, че ще извършвам третиране с продукти за растителна защита на семена за посев.

Приложение: Заверени копия от документите: 
1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално 
състояние, издаден от компетентен орган; 
2. Диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна 
защита” или „Растениевъдство“ на лицето, което ще контролира третирането на семената за посев; 
3. Договор с лицето, което контролира третирането на семена за посев; 
4. Сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което контролира третирането на семена за посев; 
5. Сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва третирането на семената за посев; 
6. Договор с лицето, което извършва третирането на семената за посев; 
7. Документ за собственост или право на ползване върху специализирано помещение за третиране на семена за 
посев; 
8. Списък на техниката и/или оборудването за третиране на семена за посев;

 9. Други

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:  Уведомител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 29.04.2022 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. 


Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1704/16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ
 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 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, б. „ б” от Закона за защита на растенията на лица,които извършват третиране с продукти за растителна защита на семена за посев,съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗЗР
(наименование на юридическото лице или ЕТ)
(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)
(име, презиме, фамилия)
ако е различен от адреса на управление)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
         Уведомявам Ви, че ще извършвам третиране с продукти за растителна защита на семена за посев.
Приложение: Заверени копия от документите:1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган;2. Диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита” или „Растениевъдство“ на лицето, което ще контролира третирането на семената за посев;3. Договор с лицето, което контролира третирането на семена за посев;4. Сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което контролира третирането на семена за посев;5. Сертификат по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва третирането на семената за посев;6. Договор с лицето, което извършва третирането на семената за посев;7. Документ за собственост или право на ползване върху специализирано помещение за третиране на семена за посев;8. Списък на техниката и/или оборудването за третиране на семена за посев;
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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