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Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
ГР.

З А Я В Л Е Н И Е 
за фитосанитарен сертификат

 Моля, за извършване на фитосанитарна проверка на по-долу описаните растения, растителни продукти 
или други обекти, предназначени за :

износ реекспорт обобщен дубликат

 и издаване на: Фитосанитарен сертификат 

Предекспортен сертификат

Име, адрес, телефон/имейл, регистрационен номер на износителя:

Име и адрес на получателя:

Заявено превозно средство  №: , Износ за:

Заявен ГКПП на държавата получател:

Произход:

Държава: Регион в страната:

Рег.№ на оператора:

Отличителни белези: номер и описание на опаковките, име на продукта и ботаническо наименование на растенията.

Декларирано количество:

Фитосанитарни изисквания на страната вносител: 
(декларира се писмено от износителя, включително и при реекспорт)

При реекспорт – Фитосанитарен сертификат (оригинал) №:
      (заверено от НОРЗ копие на оригиналния ФСС)

При движение от друга ДЧ /ОДБХ – Предекспортен сертификат №:

Допълнителни изисквания (декларация): 
(В случай, че няма такива изисквания, се декларира писмено) 

Фумигация: Да Не

Прилагам оригинален фумигационен сертификат от лицензирана

фирма: №:

Стоката ще се товари на:

Сертификата да бъде написан на съответния език в съответствие с международните изисквания.

Английски Немски Руски Френски Български
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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:  Заявител:

Дата:  Приел молбата:

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 27.04.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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