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

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за пускане на пазара и употреба, и вписване в регистъра на адювантите съгласно чл.127 и чл.128 

от Закон за защита на растенията (обн. ДВ. бр. 61 от 25.07.2014 г.)

от:

(име и адрес* на заявителя /производителя, или упълномощеното лице)

Търговско наименование на адюванта:

Производител на адюванта:

Лице, което пуска продукта на пазара:

Адрес:

1. Функция на адюванта:

2. Адюванта се употребява с ПРЗ:

3. Вид на продукта (формулация):

4.Състав на адюванта – химическо наименование на отделните компоненти и съдържанието им (г/л или г/кг) в 
готовия продукт:

6. Описание на действието на Адюванта: 

7. Начин на приложение (култури и доза на проложение в г/дка или мл/дка):

8. Приложена друга документация (приложение):

8.1. Етикет на български език (образец) за пускане на пазара съгласно чл.31 на Регламент 1272/2008 (CLP)

8.2. Информационен лист на безопасност на български език съгласно чл.31 на Регламент 1907/2006(REACH)

8.3.

Декларирам, че информацията в настоящето заявление е вярна.

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
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Дата: Лице с представителна власт /Подпис/:

Име и длъжност:

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)

* 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
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГР. СОФИЯ
У В Е Д О М Л Е Н И Е
за пускане на пазара и употреба, и вписване в регистъра на адювантите съгласно чл.127 и чл.128от Закон за защита на растенията (обн. ДВ. бр. 61 от 25.07.2014 г.)
(име и адрес* на заявителя /производителя, или упълномощеното лице)
4.Състав на адюванта – химическо наименование на отделните компоненти и съдържанието им (г/л или г/кг) в готовия продукт:
6. Описание на действието на Адюванта: 
7. Начин на приложение (култури и доза на проложение в г/дка или мл/дка):
8. Приложена друга документация (приложение):
Декларирам, че информацията в настоящето заявление е вярна.
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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