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

З А Я В Л Е Н И Е 
за одобряване на бази за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита 
по чл.74, ал.1 от Закона за защита на растенията и чл.22, ал.4 от Наредба № 19 от 8 Ноември 2016 г. 

за биологично изпитване на продукти за растителна защита
1. От:

(трите имена, ЕГН)

1.1 Живущ*:

(гр./с., област, община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап., тел)

1.2 В качеството си на:

(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено 
пълномощно)

2. на фирма:

2.1 със седалище:

(гр./с., област, община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап., тел)

ЕИК/БУЛСТАТ: , е-mail:

3. Брой места за изпитване:

№ Описание на всяко едно/местонахождение: община; населено място; землище; месност; № на парцел

+ -

4. Искано одобрение: (вярното се отбелязва с X)

4.1 По чл. 23, ал. 1 от Наредба № 19 за първоначално одобряване на база

за следната/ните групи култури и обекти: (посочва се конкретната група култури)

4.2 По чл. 23, ал. 2 от Наредба № 19 за разширяване на одобрението

за следната/ните групи култури и обекти: (посочва се конкретната група култури)

4.3 По чл. 23, ал. 3 от Наредба № 19 за удължаване срока на валидност

за следната/ните групи култури и обекти: (посочва се конкретната група култури)

5. Информация по Приложението на Наредба № 19. 
 
5. 1.  Персонал и съоръжения. 
5. 1. 1. Списък на хората, работещи в изпитването на ПРЗ - функции и отговорности. 
5. 1. 2. Органиграма. 
5. 1. 3. Списък на притежаваните или взети под наем съоръжения /сгради, оранжерии и др./. 
 
5. 2.  Оборудване - поддръжка и калибриране. 
5. 2. 1.  Списък на оборудването (вярното се отбелязва с Х)

5. 2. 1. 1. недвижимо имущество
5. 2. 1. 1. недвижимо имущество
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5. 2. 1. 3. апликатор за внасяне на гранулирани ПРЗ
5. 2. 1. 4. трактори
5. 2. 1. 5. моторни пръскачки
5. 2. 2. техника за прибиране на реколтата

5. 2. 3. Измервателни уреди (вярното се отбелязва с Х)

5. 2. 3. 1. кантар
5. 2. 3. 2. електрическа везна
5. 2. 3. 3. влагомер
5. 2. 3. 4. уред за измерване на 1 000 зърна

5. 2. 4. Друго оборудване (вярното се отбелязва с Х)

5. 2. 4. 1. сушилни
5. 2. 4. 2. автоматични метеорологични станции
5. 2. 4. 3. компютърни системи
5. 2. 4. 4. друго оборудване

5. 3. Стандартни оперативни процедури (СОП) (вярното се отбелязва с Х)

5. 3. 1. Списък на всички Стандартни оперативни процедури, свързани с опити за ефикасност
5. 3. 2. Копия от всички Стандартни оперативни процедури

5. 4. Информация за изпитването и архивиране на документи 
5. 4. 1. Методики на изпитване (вярното се отбелязва с Х)

5. 4. 1. 1. Методики за изпитване на фунгициди
5. 4. 1. 2. Методики за изпитване на инсектициди
5. 4. 1. 3. Методики за изпитване на хербициди
5. 4. 1. 4. Методики за изпитване на растежни регулатори, дефолианти и десиканти
5. 4. 2. Планове за изследване, организиране на опит, събиране на сурови данни, доклади
5. 4. 3. Организация на архивиране на документацията от изпитването

Опис на приложенията: 
1. Копие от БУЛСТАТ 
2. Документ за собственост или др. документ, удостоверяващ правото на лицата да използват местата за за 
изпитване. 
3. Наръчник по качеството съгласно т.1 от Приложението на Наредба № 19.

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:  Лице с представителна власт (Подпис):

Три имена и длъжност:

Дата: Упълномощеното лице да подаде заявлението: (Подпис):

Три имена и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 04.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

* попълването не е задължително
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Попълва се от длъжностното лице

Регистрационен номер:

Резултати от доклад №:

Издаден сертификат №:

по чл. 23, ал. 1 от Наредба № 19
по чл. 23, ал. 2 от Наредба № 19
по чл. 23, ал. 3 от Наредба № 19

Забележки:

Дата: Подпис на длъжностното лице:

Три имена и длъжност:
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НАБЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕГР. СОФИЯ
З А Я В Л Е Н И Е
за одобряване на бази за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита по чл.74, ал.1 от Закона за защита на растенията и чл.22, ал.4 от Наредба № 19 от 8 Ноември 2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита
(трите имена, ЕГН)
(гр./с., област, община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап., тел)
(собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощно-№ и дата на нотариално заверено пълномощно)
(гр./с., област, община, ж.к./ул., №, бл., вх., ап., тел)
№
Описание на всяко едно/местонахождение: община; населено място; землище; месност; № на парцел
4. Искано одобрение: (вярното се отбелязва с X)
5. Информация по Приложението на Наредба № 19.5. 1.  Персонал и съоръжения.5. 1. 1. Списък на хората, работещи в изпитването на ПРЗ - функции и отговорности.5. 1. 2. Органиграма.5. 1. 3. Списък на притежаваните или взети под наем съоръжения /сгради, оранжерии и др./.5. 2.  Оборудване - поддръжка и калибриране.
5. 2. 1.  Списък на оборудването (вярното се отбелязва с Х)
5. 2. 3. Измервателни уреди (вярното се отбелязва с Х)
5. 2. 4. Друго оборудване (вярното се отбелязва с Х)
5. 3. Стандартни оперативни процедури (СОП) (вярното се отбелязва с Х)
5. 4. Информация за изпитването и архивиране на документи5. 4. 1. Методики на изпитване (вярното се отбелязва с Х)
Опис на приложенията:1. Копие от БУЛСТАТ2. Документ за собственост или др. документ, удостоверяващ правото на лицата да използват местата за за изпитване.3. Наръчник по качеството съгласно т.1 от Приложението на Наредба № 19.
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 не е задължително
Попълва се от длъжностното лице
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