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Вх. № /

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

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И 

ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА

1. Идентифициране на заявителя

Име и адрес* на фирмата, телефон и факс: (* Попълването от заявителя не е задължително.)

ЕИК / БУЛСТАТ на  фирмата заявител

Име, презиме и фамилия на лицето, пускащо продукта на пазара:

Име, презиме и фамилия на служителя, който отговаря за заявлението: 

2. Идентифициране на производителя

Име и адрес на фирмата, телефон и факс: 

ЕИК / БУЛСТАТ на  фирмата заявител

Име, презиме и фамилия на ръководителя на фирмата:

Име, презиме и фамилия на служителя, който отговаря за заявлението: 

3. Пуснат на пазара в държава членка на Европейският съюз

ДА НЕ

Държава членка на ЕС, в която е пуснат на пазара:

4. Производство

4.1. Търговско наименование на продукта:

4.2. Място на производство:

№ Вид* Наименование Количество за производство на 
100 кг/литра

Географски произход на добиване 
и производство

+ -

• Видът на суровината може да бъде: хранително вещество, разредител, разтворител, свързващо вещество, 
комплексиращо вещество, консервант, емулгатор, антиизпарител, антипяна, оцветител. 
• Водата да се разглежда като разредител и/или като разтворител.
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4.7. Производствена технология

Описание:

№ на патента:
5. Готов продукт 
  
5.1. Съставки в 100 кг/литра готов продукт

№ Вид Наименование и химическа формула Количество в  кг

+ -

5.2 Физични и физико-химични характеристики:

Физично състояние: твърдо; суспензия; разтвор; газ; гел; каша;

Намокримост: да; не;

Гранулиране чрез: стриване; кристализиране; агрегиране; уплътняване; капсуловане.

Гранулометричeн състав:

№ Размер на гранулите (микрони) % в готовия продукт

+ -

Обемна маса (200С), разтвор, суспензия кг/дм3

разтворимост във вода г/л 200С

Статична якост /сm 

Температура на кристализиране: С0 pH

Сухо вещество % Неорганично вещество %

Органично вещество %

5.3. Съдържание на тежки метали - количество в  готовия продукт 

(As) Арсен (Cd) Кадмий (Cr) Хром

(Ni) Никел (Hg) Живак (Pb) Олово

(Se) Селен 

Формите на химическите елементи са изразени в:

N P2O5 K2O CaO MnO Na2O SO3 Cl B Co Cu Fe Mn

Mo Zn As Cd Cr Ni Hg Pb Se

5.5. Биологични и/или биохимични характеристики

Наличие на живи организми: Да Не

1. водорасли; 2. гъби; 3. бактерии; 4. вируси;

5. други

Клас Чистота

Род, вид, биовариетет Активност

Щам Съхранение
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6. Очакван ефект:

7. Култури, дози, начин на употреба

7.1. Начин на внасяне

повърхностно локално пръскане поливане разпрашаване

дражиране впръскване капково напояване течащ разтвор

чрез размесване на почвата други

7.2. Внасяне в:

почва хранителна среда семена растение- лист

растение- плод растение- дървесина растение- корен (хранителен разтвор)

7.3. Препоръчвани култури

Култура Доза мл/дка или 
г./100 кг семена

Третирания брой 
годишно

Разход на работен  
р-р /дка

Концентрация при 
пръскане

Срок на 
внасяне

Мин Макс Мин Макс Мин Макс %Мин %Макс

+ -

7.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата фаза на развитие за повече от 
50% от растенията в момента на внасянето, в порядъка, посочен на таблица 6.3.

8. Специални предпазни мерки 

Възможни смесвания:

Смесвания, които не се препоръчват:

Климатични условия, които не се препоръчват:

Почвени условия, които не се препоръчват:

Внасянето е забранено при следните култури:

9. Предпазни мерки при манипулация

Съхранение:

Транспорт:

Пожар:

Мерки в случай на злополука с хора:

Мерки в случай на непредвидено разпръскване:

Възможност за дезактивиране:

10. Фрази на риска 
Прилагам:
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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 03.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

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

СПЕЦИАЛНА СТРАНИЦА 
ИНОКУЛАТ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ

Биологични и/или биохимични характеристики

1. Естество на живите организми:

1. водорасли 2. гъби 3. бактерии 4. вируси други

Клас Чистота

Род, вид, биовариетет Активност

Щам Съхранение

2. Преброяване: само един щам смес от няколко щама

3. Произход: колекция изолиран от генетически манипулирани

4. Начин на идентифициране серум профил ДНК друг

5. Очакван ефект

6. Култури, дози, начин на употреба

6.1.Вид на продукта, носител: флуид прах микрогранули

други

начин на внасяне: повърхностно локално

средство за внасяне: пръскане прашене семена

6.2. Внасяне в: почва хранителна среда семена

растение- корен растение -листа

6.3. Препоръчвани култури

Култура Доза мл/дка или 
г./100 кг семена

Третирания брой 
годишно

Разход на работен  
р-р /дка

Концентрация при 
пръскане

Срок на 
внасяне

Мин Макс Мин Макс Мин Макс %Мин %Макс

+ -
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6.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата фаза на развитие при повече 
от 50% от растенията в момента на внасянето, по реда, посочен на таблица 6.3

7. Специални предпазни мерки 

Възможни смесвания:

Смесвания, които не се препоръчват:

Климатични условия, които не се препоръчват:

Почвени условия, които не се препоръчват:

Внасянето е забранено при следните култури:

8. Микробиологична характеристика

Вид Резултат Вид Резултат
Аеробни мезофилни 
микроорганизми (в г) Салмонела (бр/25 грама)

Фекални колиформи (в г) Яйца от нематоди (в25 г)

Салмонела (бр/25 грама) Clostridium perfringens (бр/25 грама)

9. Токсикологични данни

Токсичност Вид Щам Носител Метод Резултат

Орална

Кожна

Инхалиране

Кожа (раздразнение)

Кожа (чувствителност)

Очи

Риби

Водни бълхи

Птици

10. Поведение в почвата

Естество на теста Метод Резултати 

Подвижност

Устойчивост

11. Предпазни мерки при манипулация

Съхранение:

Транспорт:

Пожар:

Мерки в случай на злополука с хора:

Мерки в случай на непредвидено разпръскване:

Възможност за дезактивиране:

12. Фрази на риска

Дата: Подпис:
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АДМИНИСТРАТИВНО ДОСИЕ 
  
1. Документ за упълномощено представителство. 
2. Документ, доказващ, че продукта е пуснат на пазара в държава членка на ЕС. 
3. Документ, доказващ, че произхода на продукта или група продукти е идентичен с произхода вече регистрирания 
продукта или група продукти. 
4. Декларация от притежателя на регистрацията на регистрирания продукт, че дава съгласие за използване на 
предоставената от него информация.

ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ 
  
Когато продуктите са химични вещества и смеси или съдържат химични вещества, изброените документи трябва да 
съответстват на изискванията, определени със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси.  
  
1. Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията разписани в Регламент (ЕО) № 1907/2006 
година на Европейския парламент и Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH). Документът трябва да бъде представен в оригинал и на български език. 
2. Проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 14 от наредбата. 
3. Техническа спецификация на продукта или на групата от продукти. 
4. Изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория, за извършен анализ относно съдържание на хранителни 
вещества и тежки метали в продукта или продуктите, издаден не по-късно от 6 месеца назад, от датата на 
заявлението. 
4.1. Заявителят за регистрация предоставя на лабораторията, която ще извърши 
анализите, една представителна проба от продукта или от продуктите във вида, в който те ще се продават, както и 
документ относно състава на продукта или продуктите. 
4.2. Представените изпитвателни протоколи за извършените анализи трябва да позволяват да се направи пълна 
характеристика на продукта или продуктите. 
4.3. В зависимост от естеството на продукта се добавя и следната информация: 
4.3.1. съдържанието на органично вещество и на органичен азот, съотношението въглерод/азот и резултатите от 
направения микробиологичен анализ (особено по отношение на аеробни микроорганизми при 30 °С - ентерококи, 
Escherichia coli, Clostridium perfringens, салмонела, Staphyloccocus аureus, дрожди и плесени с потвърждение за 
Aspergillus, яйца, ларви и цисти от нематоди) при продукти, които съдържат органични съставки от животински и/или 
растителен произход. 
4.4. изпитвателните протоколи от анализите трябва да съдържат информация за всеки елемент или съставка, които 
заявителят желае да посочи върху етикета съгласно т. 2 от настоящето приложение. 
5. Посочват се химичните или биологичните вещества, които могат да имат 
отражение върху здравето на хората, животните и околната среда. Да се предоставят всички данни, които доказват, 
че продуктът или продуктите нямат неблагоприятно въздействие върху човека, животните или околната среда в 
препоръчваните условия на употреба. 
6. Агрономическа информация - 
6.1. да се направи описание на основния ефект, който се получава при използването на продукта или на продуктите 
при препоръчваните условия на употреба, като се посочва основната съставка , на която се дължи този ефект; 
6.2. да се обясни механизмът на усвояване на хранителните елементи от растението и как продуктът допринася за 
подобряване на почвата или на хранителната среда; 
6.3. протоколи от проведените експерименти за доказване на основния ефект, 
съдържащи подробните резултати за получените добиви и/или качество на културите, статистическата доказаност на 
резултатите от проведените опити. 
6.4. когато резултатите от опита са публикувани, да се приложи едно фотокопие от направената публикация. 
7. Друга информация: 
Да се посочи всяка друга полезна информация, която не се покрива от информацията от предходните точки.
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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 РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА
1. Идентифициране на заявителя
2. Идентифициране на производителя
3. Пуснат на пазара в държава членка на Европейският съюз
4. Производство
№
Вид*
Наименование
Количество за производство на 100 кг/литра
Географски произход на добиване и производство
• Видът на суровината може да бъде: хранително вещество, разредител, разтворител, свързващо вещество, комплексиращо вещество, консервант, емулгатор, антиизпарител, антипяна, оцветител.
• Водата да се разглежда като разредител и/или като разтворител.
4.7. Производствена технология
5. Готов продукт
 
5.1. Съставки в 100 кг/литра готов продукт
№
Вид
Наименование и химическа формула
Количество в  кг
5.2 Физични и физико-химични характеристики:
Физично състояние:
Намокримост:
Гранулиране чрез:
Гранулометричeн състав:
№
Размер на гранулите (микрони)
% в готовия продукт
Статична якост 
С0
5.3. Съдържание на тежки метали - количество в  готовия продукт 
Формите на химическите елементи са изразени в:
5.5. Биологични и/или биохимични характеристики
Наличие на живи организми:
6. Очакван ефект:
7. Култури, дози, начин на употреба
7.1. Начин на внасяне
7.2. Внасяне в:
7.3. Препоръчвани култури
Култура
Доза мл/дка или г./100 кг семена
Третирания брой годишно
Разход на работен 
р-р /дка
Концентрация при пръскане
Срок на внасяне
Мин
Макс
Мин
Макс
Мин
Макс
%Мин
%Макс
7.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата фаза на развитие за повече от 50% от растенията в момента на внасянето, в порядъка, посочен на таблица 6.3.
8. Специални предпазни мерки 
9. Предпазни мерки при манипулация
10. Фрази на риска
Прилагам:
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)
СПЕЦИАЛНА СТРАНИЦАИНОКУЛАТ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ
Биологични и/или биохимични характеристики
1. Естество на живите организми:
2. Преброяване:
3. Произход:
4. Начин на идентифициране
5. Очакван ефект
6. Култури, дози, начин на употреба
6.1.Вид на продукта, носител:
начин на внасяне:
средство за внасяне:
6.2. Внасяне в:
6.3. Препоръчвани култури
Култура
Доза мл/дка или г./100 кг семена
Третирания брой годишно
Разход на работен 
р-р /дка
Концентрация при пръскане
Срок на внасяне
Мин
Макс
Мин
Макс
Мин
Макс
%Мин
%Макс
6.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата фаза на развитие при повече от 50% от растенията в момента на внасянето, по реда, посочен на таблица 6.3
7. Специални предпазни мерки 
8. Микробиологична характеристика
Вид
Резултат
Вид
Резултат
Аеробни мезофилни микроорганизми (в г)
Салмонела (бр/25 грама)
Фекални колиформи (в г)
Яйца от нематоди (в25 г)
Салмонела (бр/25 грама)
Clostridium perfringens (бр/25 грама)
9. Токсикологични данни
Токсичност
Вид
Щам
Носител
Метод
Резултат
Орална
Кожна
Инхалиране
Кожа (раздразнение)
Кожа (чувствителност)
Очи
Риби
Водни бълхи
Птици
10. Поведение в почвата
Естество на теста
Метод
Резултати 
Подвижност
Устойчивост
11. Предпазни мерки при манипулация
12. Фрази на риска
АДМИНИСТРАТИВНО ДОСИЕ
 
1. Документ за упълномощено представителство.2. Документ, доказващ, че продукта е пуснат на пазара в държава членка на ЕС.3. Документ, доказващ, че произхода на продукта или група продукти е идентичен с произхода вече регистрирания продукта или група продукти.4. Декларация от притежателя на регистрацията на регистрирания продукт, че дава съгласие за използване на предоставената от него информация.
ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ
 
Когато продуктите са химични вещества и смеси или съдържат химични вещества, изброените документи трябва да съответстват на изискванията, определени със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 
 
1. Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията разписани в Регламент (ЕО) № 1907/2006 година на Европейския парламент и Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Документът трябва да бъде представен в оригинал и на български език.2. Проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 14 от наредбата.3. Техническа спецификация на продукта или на групата от продукти.4. Изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория, за извършен анализ относно съдържание на хранителни вещества и тежки метали в продукта или продуктите, издаден не по-късно от 6 месеца назад, от датата на заявлението.4.1. Заявителят за регистрация предоставя на лабораторията, която ще извършианализите, една представителна проба от продукта или от продуктите във вида, в който те ще се продават, както и документ относно състава на продукта или продуктите.4.2. Представените изпитвателни протоколи за извършените анализи трябва да позволяват да се направи пълна характеристика на продукта или продуктите.4.3. В зависимост от естеството на продукта се добавя и следната информация:4.3.1. съдържанието на органично вещество и на органичен азот, съотношението въглерод/азот и резултатите от направения микробиологичен анализ (особено по отношение на аеробни микроорганизми при 30 °С - ентерококи, Escherichia coli, Clostridium perfringens, салмонела, Staphyloccocus аureus, дрожди и плесени с потвърждение за Aspergillus, яйца, ларви и цисти от нематоди) при продукти, които съдържат органични съставки от животински и/или растителен произход.4.4. изпитвателните протоколи от анализите трябва да съдържат информация за всеки елемент или съставка, които заявителят желае да посочи върху етикета съгласно т. 2 от настоящето приложение.5. Посочват се химичните или биологичните вещества, които могат да иматотражение върху здравето на хората, животните и околната среда. Да се предоставят всички данни, които доказват, че продуктът или продуктите нямат неблагоприятно въздействие върху човека, животните или околната среда в препоръчваните условия на употреба.6. Агрономическа информация -6.1. да се направи описание на основния ефект, който се получава при използването на продукта или на продуктите при препоръчваните условия на употреба, като се посочва основната съставка , на която се дължи този ефект;6.2. да се обясни механизмът на усвояване на хранителните елементи от растението и как продуктът допринася за подобряване на почвата или на хранителната среда;6.3. протоколи от проведените експерименти за доказване на основния ефект,съдържащи подробните резултати за получените добиви и/или качество на културите, статистическата доказаност на резултатите от проведените опити.6.4. когато резултатите от опита са публикувани, да се приложи едно фотокопие от направената публикация.7. Друга информация:Да се посочи всяка друга полезна информация, която не се покрива от информацията от предходните точки.
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