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Приложение № 1 към Заповед № РД 11-2312/07.11.2017г.
на изпълнителния директор на БАБХ
І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Процедурата определя реда и правилата, регламентират се отговорностите и необходимата
документация за осъществяване на дейностите по регистрация и издаване на удостоверение за
пускане на пазара и употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати.
II. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА
1. Удостоверението за пускане на пазара и употреба на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни субстрати се издава от изпълнителният директор на
БАБХ по предложение за регистрация от Експертна комисия, определена със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите, съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за защита на
растенията (ЗЗР).
2. Експертна комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати е постоянно действащ консултативен орган към
изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно чл.
132, ал. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР).
III. ПОЗОВАВАНЕ
1. Закон за защита на растенията (ЗЗР), чл.130-136;
2. Наредба № 21 от 23.11.2016г. (Обн. ДВ. бр.96 от 2 декември 2016 г.). за условията и реда за
биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни субстрати.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. "Микробиални торове" са торове, които съдържат микроорганизми (бактерии, гъби, дрожди)
и приложени върху растения, семена и почви, въздействат благоприятно върху развитието на
растенията или подобряват усвояването на хранителните вещества.
Съставил, дата:
София Апостолова,
мл. експерт в отдел РПРЗТ
Подпис:…………..
Петя Руева, главен експерт
в отдел КПРЗТ
Подпис: ………………….

Проверил:
Петя Григорова,
нач. отдел в отдел РПРЗТ

Съгласувал:
Добринка Павлова,
директор дирекция ПРЗТК

Прилага се от:
…………………………….

Подпис: ……………….

Подпис: …………………..

Всичко стр. 15

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

Код: СОП -2
ПРЗТК
Версия: 02
Стр.: 2 от 16

2. "Минерални торове" са торове, в които обявените хранителни елементи са във вид на
неорганични соли, получени като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен и/или химичен
процес.
3. "Органични торове" са въглеродосъдържащи продукти, главно от растителен и/или
животински произход, които се прибавят към почвата за хранене на растенията.
4. "Органо-минерални торове" са органични торове с добавени макроелементи и/или
микроелементи.
5. "Торове" са материали, главната функция на които е снабдяването на растенията с хранителни
вещества.
6. "ЕО ТОР" е маркировка, която се поставя от производителя на продукта и гарантира, че
минералният тор отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския
парламент и Съвета относно торовете.
7. "Подобрители на почвата (мелиоранти)" са материали, които се прибавят към почвите,
главната функция на които е подобряване на физическите и/или химическите свойства и/или на
биологическата активност на почвите.
8. "Биологично активни вещества" са вещества или смеси, различни от хранителните вещества и
продуктите за растителна защита, които, приложени върху растения, семена, почви или
хранителни субстрати, променят физиологичните процеси в растенията по начин, който създава
условия за подобряване на растежа, развитието, добива, качеството или устойчивостта към
абиотични стресови фактори.
9. "Хранителни субстрати" са продукти, които осигуряват благоприятна среда и хранителни
вещества за растеж и развитие на растенията.
10. „Група от продукти” са продуктите произведени от един производител и за производството
им са използвани едни и същи основни суровини, но с различно съотношение на хранителните
елементи.
11. "Мостра на продукт" е количество до1 литър/килограм включително от съответен продукт в
добре запечатана опаковка с етикет на български език, на който е посочено: търговско
наименование, вносител, дата на производство и срок на годност.
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V. ОБХВАТ НА ПРОЦЕДУРАТА
Тази процедура се прилага при регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и
употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни
субстрати на основание чл.130, ал. 1, чл.132, ал.1 и 133, ал. 1 и ал. 3;
На регистрация подлежат всички торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати, с изключение на посочените в чл. 130, ал. 1 от ЗЗР продукти, а
именно:





оборски тор по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни
правила относно странични животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.);
торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати,
предназначени за употреба само при саксийни растения;
неорганични торове, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 и
са обозначени с маркировка "ЕО ТОР".

VI. ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА
Заявителят (Физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон –
производители, вносители или дистрибутори на торове) подава заявление до изпълнителния
директор на БАБХ, по утвърден образец (Приложение I към процедурата), публикуван на
интернет страницата на БАБХ. Чуждестранните производители подават заявление чрез
упълномощен свой представител, регистриран по Търговския закон.
1. Необходими документи за регистрация:
1.1. Заявление за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни
вещества или хранителни субстрати по образец (Приложение 1 към процедурата) се подава в
един екземпляр, на хартиен или електронен носител.
1.2. Административно досие на продукта – набор от документи, необходими за регистрация
на продукта или серията от продукти.
Административното досие включва следните заверени копия на документи:
1.2.1. Документ за актуално състояние на заявителя, издаден от компетентен орган, когато в
заявлението по т. 1.1 не е посочен единен идентификационен код;
1.2.2. Документ за актуално състояние на производителя, издаден от компетентен орган, когато
производителят не е установен на територията на страната, и декларация по образец от
производителя за мястото на производство на продукта;
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1.2.3. Пълномощно в оригинал, когато при изпълнение на задълженията си по тази наредба
заявителят действа чрез упълномощен представител; датата, съдържанието и подписите на
пълномощното трябва да са удостоверени от официален компетентен орган.
1.3.Техническо досие на продукта – набор от документи, необходими за регистрация на
продукта или серията от продукти.
Техническо досие включва следните документи:
1.3.1. Информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
1.3.2. Проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 9 от Наредба № 21 от 23.11.2016 г.
1.3.3. Техническа спецификация на продукта или на групата от продукти
1.3.4. Сертификат за лабораторен анализ на производителя или изпитвателен протокол за
лабораторен анализ от акредитирана лаборатория съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), издаден не по-късно от 12 месеца
преди датата на подаване на заявлението за регистрацията, който в зависимост от естеството на
продукта удостоверява:
 всеки показател, посочен в проекта на етикета;
 съдържание на тежки метали;
 липса на вредни микроорганизми – ентерококи, Escherichia coli, Clostridium
perfringens, салмонела, Staphyloccocus аureus, дрожди и плесени с потвърждение
за Aspergillus, яйца, ларви и цисти от нематоди;
1.3.5. Документи, удостоверяващи произхода, вида, категорията материал (2 или 3) и
метода/параметри на преработка на производни продукти по смисъла на чл. 3, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни
продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), когато
продуктите съдържат такива;
1.3.6. Декларация, че продуктът или продуктите нямат неблагоприятно въздействие върху
човека, животните или околната среда в заявените условия на употреба;
1.3.7. Документи или научни публикации за проведени изпитвания, които доказват основния
ефект на заявените продукти и съдържат подробните резултати за получените добиви и/или
качество на културите.
1.3.8. Когато се заявява за регистрация продукт, който не е пуснат на пазара в държава членка,
към заявлението по т. 1.1. се представя и мостра от продукта.
1.3.9. Когато се заявява за регистрация продукт, който е пуснат на пазара в държава членка,
вместо досиета на продукта към заявлението по т. 1.1. се прилагат:
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а) заверени копия на документите, въз основа на които продуктът е пуснат на пазара в
държавата членка, или друго доказателство, че продуктът е пуснат на пазара; документите се
представят и в официален превод на български език;
б) информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006;
в) проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 9 от Наредба № 21 от 23.11.2016 г.
2. Вътрешен ход на процедурата
2.1. Заявлението и придружаващите документи необходими за регистрация на торове се
подават за входящ номер в деловодството на Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) на хартиен носител по образец и/ или на електронен носител, на български език с
подпис на заявителя. Приложените документи към заявлението се представят в официален
превод на български език.
2.2. В 14-дневен срок от подаване на заявлението и документите по т. 1 БАБХ извършва
проверка на тяхната пълнота, чрез попълване на контролен лист.
2.3. При установяване на непълноти и/или несъответствия БАБХ уведомява писмено заявителя
и определя едномесечен срок за отстраняването им. До отстраняване на непълнотите и/или
несъответствията срокът за регистрация на продуктите спира да тече.
2.4. При неотстраняване на непълнотите и/ или несъответствията в зададения срок, заявлението
се оставя без разглеждане, за което заявителят писмено се уведомява.
2.5. Когато документите по пълни и отговарят на изискванията на чл. 4 от Наредба № 21 от
23.11.2016 г., БАБХ ги представя с предложение на Експертната комисия за разглеждане.
Съставът на Експертната комисия се определя със заповед на министъра на земеделието и
храните и включва представители на Министерството на земеделието и храните,
Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и
Българската агенция по безопасност на храните.
2.6. Експертната комисия взема решение на пресъствени заседания, чрез гласуване и прави
предложение до изпълнителния директор на БАБХ за:
1. регистриране на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни
субстрати, които не са пуснати на пазара в държава членка, или отказ;
2. промяна в регистрацията на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и
хранителни субстрати, или отказ;
3. заличаване на регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества
и хранителни субстрати.
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2.7. За заседанията на Експертната комисия се води протокол за разглежданите продукти,
подписан от членовете на комисията.
2.8. Въз основа на протокола по т. 2.7., ресорния заместник изпълнителен директор прави
предложение до изпълнителния директор на БАБХ за издаване на съответните заповеди.
2.9. В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 133, ал. 1, ал.2 (Приложение 1,
Приложение 2, което е приложимо), възоснова на предложението, изпълнителният директор на
БАБХ със заповед регистрира тор, подобрител на почвата, биологично активно вещество или
хранителен субстрат и издава удостоверение за пускане на пазара и употреба по образец или
мотивирано отказва регистрацията, когато продуктът не отговаря на някое от изискванията по
чл. 130, ал. 2, или се заличава и удостоверението за пускане на пазара и употреба по чл. 133, ал.
1 се обезсилва.
2.10. При регистрация на продукт, който е пуснат на пазара в държава членка, документите не
се разглеждат от Експертната комисия.
2.11. Когато е заявен за регистрация продукт, който е пуснат на пазара в държава членка,
заповедта и удостоверението се издават по предложение на ресорния заместник изпълнителен
директор на БАБХ.
2.12. В 14-дневен срок от получаване на заповедта притежателят на регистрацията представя в
Централното управление (ЦУ) на БАБХ образец на етикет, с който торът, подобрителят на
почвата, биологично активното вещество или хранителният субстрат ще се пуска на пазара и ще
се употребява, и получава издаденото удостоверение.
3. Промяна в регистрацията
3.1. При промяна в регистрацията на тор, подобрител на почвата, биологично активно вещество
или хранителен субстрат към заявлението се прилагат съответните документи по чл. 4 от
Наредба № 21 от 23.11.2016 г., удостоверяващи заявените промени.
3.2. Когато промяната е свързана със състава, действието или начина на употреба на
продуктите, подадените документи се разглеждат от Експертната комисия и промяната в
регистрацията се извършва по нейно предложение.
3.3.Регистрацията на тор, подобрител на почвата, биологично активно вещество или хранителен
субстрат се заличава и удостоверението за пускане на пазара и употреба се обезсилва при
условията и по реда на чл. 136 от Закона за защита на растенията
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4.Заплащане на услугата
За регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба на торове,
подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати се заплаща
такса, съгласно чл. 8. от Тарифата за таксите, които се събират от БАБХ, както следва:

№ по ред Дейност
Мярка
За регистрация на продукт и издаване на За един продукт
1.
удостоверение по чл. 130, ал. 1 ЗЗР
За група от два продукта
1.1.
За всеки следващ продукт
1.2.
За регистрация на продукт и издаване на За един продукт
2.
удостоверение по чл. 133, ал. 3 ЗЗР
За група от два продукта

Лева
1000,00
1600,00
по 700
500,00

800,00

2.1.
За всеки следващ продукт по 300,00
2.2.
3.

За вписване на промени в регистрацията и За един продукт
издаване на ново удостоверение

20,00

Удостоверението/ята се предоставят на заявителя след представяне на документ за платена
такса.
Транзитна сметка за превод на сумата за регистрация на торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни субстрати:
IBAN: BG64 BUIB 9888 3127 1983 01
СИБАНК - офис Тунджа гр. София, ул. „Тунджа” № 12а
5. Срок на валидност на издаденото удостоверение
Регистрацията на продуктите е безсрочна, считано от датата на издаване на удостоверението.
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6. Основания и ред за заличаване на регистрацията
6.1.Регистрацията на тор, подобрител на почвата, биологично активно вещество или
хранителен субстрат се заличава и удостоверението за пускане на пазара и употреба по чл. 133,
ал. 1 се обезсилва (съгл. Чл. 136 от ЗЗР):
1. по писмено искане на притежателя на удостоверението;
2. по предложение на Експертната комисия, когато торът, подобрителят на почвата,
биологично активното вещество или хранителният субстрат:
 вече не отговаря на условията, при които е регистриран;
 е регистриран въз основа на данни, които са неверни;
 не е ефикасен или има неблагоприятно въздействие върху хората, животните или
околната среда.
6.2. В 14-дневен срок от получаване на писменото искане или на предложението на
Експертната комисия изпълнителният директор на БАБХ със заповед заличава регистрацията и
обезсилва удостоверението. В заповедта се определя срок за изразходване на наличните
количества от съответния тор, подобрител на почвата, биологично активно вещество или
хранителен субстрат.
6.3. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
6.4. Заличаването на регистрацията, съответно обезсилването на удостоверението, се
вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 14 от ЗЗР.
7. Права и задължения на притежателите на удостоверение за регистрация
В 14-дневен срок от получаване на заповедта притежателят на регистрацията представя в
Централното управление (ЦУ) на БАБХ образец на етикет, с който торът, подобрителят на
почвата, биологично активното вещество или хранителният субстрат ще се пуска на пазара и ще
се употребява, и получава издаденото удостоверение.
7.1. Производителите или вносителите на торове са длъжни да информират Българската
агенция по безопасност на храните за появата на нови факти за ефекта от действието на
продуктите, свързани с тяхната безвредност за хората, животните или околната среда.
7.2. Заявителите за регистрация на продуктите са длъжни да уведомяват писмено БАБХ
за всяка промяна на данните, посочени в заявлението за регистрация, веднага след настъпването
им, като подават заявление за промяна в обстоятелствата Приложение № 2 към настоящата
процедура.
7.3. Физически и юридически лица, търгуващи с торове, подобрители на почвата,
биологично активни вещества и хранителни субстрати, са длъжни при поискване от БАБХ да
представят данни за продадените количества в активно вещество.
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VII. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ
1. Заявление за регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба
на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни
субстрати, достъпно на интернет страницата на БАБХ, Приложение № 1 към настоящата
процедура;
2. Заявление за промяна в обстоятелствата Приложение № 2 към настоящата процедура.
VIII. АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Екземпляр на издаденото удостоверение за пускане на пазара и употреба на торове,
подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, подаденото
заявление и придружаващите го документи се архивират в дирекция „Продукти за растителна
защита, торове и контрол“ от ЦУ на БАБХ.
Регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и
хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба се
вписват в публичния регистър на регистрираните торове по чл. 6, ал. 1, т. 14. от ЗЗР;
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Образец на заявление за регистрация и издаване на удостоверение за пускане на пазара и
употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни
субстрати Приложение № 1;
2. Заявление за промяна в обстоятелствата Приложение № 2 към настоящата процедура.
X. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ
Дата на
издаване
Заповед №
РД
11-95/
21.03.2011 г.

Версия

Променени
страници №

Вид на промяната

01
02

От 1 до 15

Актуализиране
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Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ
ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА
ПАЗАРА И УПОТРЕБА

Попълва се от Администрацията
Дата на приемане:……………………
Входящ №:……………………………

1. Идентифициране на заявителя
Име и адрес на фирмата, телефон и факс: …..................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ЕИК / БУЛСТАТ на фирмата заявител
Име/
наименование
на
лицето
/търговеца,
пускащо
продукта
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 производител
Име, презиме и фамилия на ръководителя на фирмата: ................................................
..............................................................................................................................................
3. Пуснат на пазара в държава членка на Европейският съюз
 ДА
 НЕ
Държава членка на ЕС, в която е пуснат на пазара: .....................................................................

на
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4. Производство
4.1. Търговско наименование на продукта на кирилица/ латиница:
4.2. Място на производство:
4.3 Вид на продукта:
Микробиален тор; Органичен тор; Органо-минерален тор; Неорганичен тор;
Подобрител на почвата; Биологично активно вещество; Хранителен субстрат.
4.4. Суровини:

Вид*

Количество за
производство на
100 кг/литра

Наименование

Географски произход на
добиване и производство

 Видът на суровината може да бъде: хранително вещество, инокулат от
микроорганизми, 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
Описание: ……………………………………………...……………………………………….
…………………………………………………………………………..…………….…………
……………………………………..……………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………....
№ на патента (ако продуктът е патентован):
5. Готов продукт
5.1. Съставки в 100 кг/литра готов продукт
Вид

Наименование и химическа
формула

Количество в кг
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5.2 Физични и физико-химични характеристики:
Физично състояние: твърдо; суспензия; емулсия; разтвор; газ; гел; каша;
Намокримост:  да;  не
Гранулиране чрез:  стриване;  кристализиране;  агрегиране;
 уплътняване;  капсуловане.
Гранулометричeн състав:
Размер на гранулите (милиметри)
% в готовия продукт
Обемна маса (200С), разтвор, суспензия кг/л …… разтворимост във вода г/л 20 0С ………
Сухо вещество % ………
Неорганично вещество % ………..
Органично вещество % …………
рН……………….
5.3. Съдържание на тежки метали - количество в готовия продукт
(As) Арсен
(Cd) Кадмий
(Cr) Хром
(Ni) Никел
(Hg) Живак
(Pb) Олово

5.5. Биологични и/или биохимични характеристики
Наличие на живи организми:  не да:
1.  водорасли; 2.  гъби; 3.  бактерии; 4.  дрожди; 5.  вируси; 6.  други
Клас…………………………..
Род, вид, биовариетет . . . . . ………….
Щам……………….................................
CfU/g*……………………

Чистота……………....................
Активност………………...........
Съхранение…………………....

6. Микробиологична характеристика
Вид
Резултат
Аеробни мезофилни
микроорганизми (в г)
Фекални колиформи (в г)
Салмонела (бр/25 грама)

Вид
Златисти стафилококи
(в грам)
Яйца от нематоди (в25 г)
Clostridium perfringens
(бр/25 грама)

Резултат
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7. Очакван ефект:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Култури, дози, начин на употреба
8.1. Начин на внасяне
 повърхностно  локално  пръскане  поливане разпрашаване
 дражиране  впръскване
 капково напояване  течащ разтвор
 чрез размесване на почвата
 третиране на семена  други
8.2. Внасяне в :
 почва
 хранителна среда  семена  растение- лист
 растение- плод
 растение- дървесина
 растение- корен (хранителен разтвор)
8.3. Препоръчвани култури

Култура

Доза
мл/дка
или г/100 кг
семена.
Мин Макс

Третирания
Разход на
брой годишно работен р-р
/дка

Концентрация
при пръскане

Мин

%мин

Макс

Мин

Макс

Срок на
внасяне

%макс

* CfU/g (Colony forming Unites): Колонии-образуващи единици в1 g продукт – КОЕ/g
8.4. 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 8.3.
......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………......
9. Токсикологични данни
Токсичност
Вид
Орална
Кожна
Инхалиране
Кожа (раздразнение)
Кожа (чувствителност)

Щам

Носител

Метод

Резултат

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ
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Очи
Риби
Водни бълхи
Птици

10. 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:…………………...........................
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 ……………………………………..............................................
Прилагам:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде
получен:
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
.....................................................................................................................................................................,
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:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 като вътрешна куриерска пратка
 като международна препоръчана пощенска пратка
 лично от звеното за административно обслужване
Дата, подпис (пълно изписване на имената)
....................................................................................................................................

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ,
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Приложение № 2

З А Я В Л Е Н И Е
за промяна в обстоятелствата, свързани с регистрацията на торове, подобрители на
почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и издадено Удостоверение
по чл. 133, ал. 1 от Закона за защита на растенията
Данни за заявителя:

...........................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице или ЕТ)

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................................
(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)

с ЕИК/БУЛСТАТ: .......................................
представлявано от: ......................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

в качеството му на: ......................................................................................................................................
адрес за кореспонденция: ............................................................................................................................
(ако е различен от адреса на управление)

тел./факс: ...........................................GSM: ...................................e-mail: ..................................................
За вписване на Промяна в Удостоверение №......................../................................., относно:
1 . .................................................................................................................................................................................
2 . .................................................................................................................................................................................
3 . .................................................................................................................................................................................
(посочва се вида на обстоятелството)

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде
получен:
Чрез
лицензиран
пощенски
оператор
на
адрес:
.........................................................................................................................................,
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:

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ,
ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО
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 като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка
лично от звеното за административно обслужване

Приложени заверени копия на документите, удостоверяващи промяната:
1 . .................................................................................................................................................................................
2 . .................................................................................................................................................................................
3 . .................................................................................................................................................................................
4 . .................................................................................................................................................................................
5. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по
безопасност на храните (оригинал).

Заявител: ……………………………………..
(име, презиме, фамилия)

…………………………
(подпис, печат)

* Копията на документите, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“.

