ФОРМУЛЯР

Заявление за използване на семена или
вегетативен размножителен материал, които не са
произведени по метода на биологично
производство
Чл.45. параграф 5 на Регламент 889/2008 и чл.4,
ал.2, т.4 на Наредба 5/ 2018 на МЗХГ/

1. Данни на Фермера:
Име:
Клиентски №:
Адрес:
Тел.:
2. Произход и качество
Вид и сорт на
семената/посадъчен
материал

ФР 7.4.23.

Версия: 1
Ревизия: 1
Лист: 1/1
В сила от: 31.01.2019

Утвърдил:
Ръководител на ОСП

e-mail:
Произход
/Име, Адрес на
доставчик/

Количество
(кг)

3. Обосновка за необходимостта за издаване на разрешение
☐ а) Няма разновидност на нито един сорт от вида в базата данни на МЗХГ
☐ б)

Биологичен посадъчен материал не е наличен, въпреки че е поръчан на време.
Моля, приложете доказателства за навременната поръчка/ писмено потвърждение на
доставчика, че посадъчния материал не може да бъде доставен

☐ в)

Сортът на биологичния посадъчен материал, включен в базата данни на МЗХГ не е
подходящ за дейността в моята ферма.
Моля, опишете по- долу причината, поради която смятате че сорта не е подходящ за
стопанството Ви.

☐ г)

За провеждане на научни изследвания, при провеждане на опит при малък мащаб на
терена или за съхранение на определен сорт. Необходимо е съгласие на МЗХГ!

Към настоящото заявление са приложени:
☐ справка за наличие на биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена от
картофи от базата данни на МЗХГ по чл. 42, ал. 1 от Наредба 5 от 03.09.2018 на МЗХГ
☐ декларация от производителя, че посевният и/или посадъчен материал и/или семена от
картофи не са третирани не са:
а) третирани с продукти за растителна защита, които не са вписани в Приложение II от
Регламент (ЕО) № 889/2008;
б) произведени с употребата на ГМО и/ или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно производство.
4. Потвърждавам, че горепосочената информация е вярна.
Дата:
Подпис/Оператор/:
5. Разрешение (попълва се от СимбиоСерт)
☐ заявлението е одобрено
☐ заявлението не е одобрено (причина):
Дата:

Подпис и печат:

СимбиоСерт издава или мотивирано отказва издаване на разрешение в срок до един месец от получаване
на това Заявление.
Операторът съхранява писмени доказателства за издадените разрешения.
Разрешението се издава преди засяването на културата
Разрешението се издава на фермера посочен в т. 1 и е валидно за една стопанска година

