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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 регистрация в Официален регистър на професионалните оператори

Вписване в регистър Актуализация на данни
Декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства и данни от предходната година

I. Данни за юридическото или физическо лице:
Наименование /Име и фамилия:

ЕИК / ПИК: Земеделски производител №:

Адрес: Улица, №:

Град/село:  Пощенски код:

Община:  Област:

Тел./факс:  Имейл адрес: 

II. Данни за местата на провеждане на дейността (описание на обектите, вкл. адрес)

№

+ -

IIА. Данни за местата на провеждане на дейност на територията на друга ОДБХ / друга държава членка 
(описание на обектите, данни за контакт, вкл. адрес)

№

+ -

III. Вид на дейността

1. производство 2. преработка 3. внос 
4. износ 5. търговия 6. складиране
7. третиране, маркиране и поправка на дървен опаковъчен материал,  дървесина и други обекти 
8. други (изброяват се) 

IV. Наименование на растенията, растителните продукти и другите обекти, предмет на дейност 

(при необходимост, към заявлението се прилага подробен опис)

V. Произход на растенията, растителните продукти и другите обекти

ЕС България собствен внос от трета/и държава/и
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VI. ЗАЯВЯВАНЕ за РАЗРЕШЕНИЕ за издаване на растителни паспорти 

НЕ ДА (прилага се подробен опис на растенията, за които се иска разрешение за издаване на растителен паспорт 
– посочват се до вид, по възможност)

VII. ЗАЯВЯВАНЕ за РАЗРЕШЕНИЕ за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, 
дървесина или други обекти и за поправка на дървен опаковъчен материал 

НЕ ДА (прилагат се технически спецификации на съоръжението/ята и оборудването за извършване на 
дейността/ите)

VIII. ДАННИ НА ЛИЦАТА ЗА КОНТАКТ 
(спедиторски фирми, технически изпълнители, преки производители, вносители, други)

Име и фамилия:

Адрес:

Село/Град/Община/Област:

Тел./имейл:

Добави лице за контакт Премахни лице за контакт

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:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 10.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

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

Попълва се от официален фитосанитарен инспектор

IX. СЪОТВЕТСТВИЯ по чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. от ЗЗР

Представени документи: отбелязва се с 
«ДА» / «НЕ» Допълнителни бележки

1. Регистрация като ЗП

2. Схема с разположение на предприятието/площите

3. Документ за право на собственост/ползване на предприятието/
площите
4. Документи за произход на растенията, растителните продукти и 
други обекти

5. Други

Приел:
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X. СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРА (свободен текст):

Регистрационен  № на заявителя: BG

Дата: Проверил:

Име 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
ДО ДИРЕКТОРА НАОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
З А Я В Л Е Н И Е
за регистрация в Официален регистър на професионалните оператори
I. Данни за юридическото или физическо лице:
II. Данни за местата на провеждане на дейността (описание на обектите, вкл. адрес)
№
IIА. Данни за местата на провеждане на дейност на територията на друга ОДБХ / друга държава членка (описание на обектите, данни за контакт, вкл. адрес)
№
III. Вид на дейността
(при необходимост, към заявлението се прилага подробен опис)
V. Произход на растенията, растителните продукти и другите обекти
VI. ЗАЯВЯВАНЕ за РАЗРЕШЕНИЕ за издаване на растителни паспорти 
VII. ЗАЯВЯВАНЕ за РАЗРЕШЕНИЕ за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти и за поправка на дървен опаковъчен материал 
VIII. ДАННИ НА ЛИЦАТА ЗА КОНТАКТ (спедиторски фирми, технически изпълнители, преки производители, вносители, други)
Прилагам  следните документи /отбелязва се с Х/:
Моля, денят и часът на проверката по чл. 31, ал. 5 от ЗХ да се уточнят предварително със  заявителя.
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)
Попълва се от официален фитосанитарен инспектор
от ЗЗР
Представени документи:
отбелязва се с «ДА» / «НЕ»
Допълнителни бележки
1. Регистрация като ЗП
2. Схема с разположение на предприятието/площите
3. Документ за право на собственост/ползване на предприятието/площите
4. Документи за произход на растенията, растителните продукти и други обекти
5. Други
X. СТАНОВИЩЕ НА ИНСПЕКТОРА (свободен текст):
11.0.0.20130303.1.892433.887364
320101ZVLNv01
320101ZVLNv01.pdf
	URI: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	txt_izhodyashtNomer: 
	date_dataIzh: 
	txt_vhodyashtNomer: 
	date_dataNaPodavane: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	CheckBox7: 0
	ZvlnPersonFullName: 
	text: BG
	TextField2: 
	plus1: 
	minus1: 
	plus2: 
	minus2: 
	plus3: 
	minus3: 
	Check_address: 0
	address: 
	courier1: 0
	courier2: 0
	courier3: 0
	CheckBox6: 0
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2022-05-10
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextField3: 
	datePodpisvane_dl: 
	signature_dl: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 



