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Попълва се от АОК 
№ 
Получен на: 
Заведен на: 

 

 

 
 
  

ДЕРОГАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕБИОЛОГИЧЕН РАСТИТЕЛЕН 
РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИАЛ 

 
  

Оператор 

Име: 
 

 

Адрес:  
 

Телефон/ факс:  
 
Ел. поща: 
 
2. Произход и качество  

 

Семена, разсади, 
посадъчен 
материал 
(Вид,сорт) 

Произход 
(Име, Адрес на 

доставчик) 

  Третиране 
 

Oбщо тегло на семената 
или брой на съответните 
растения 

 
 

   
нетретирани 

  третирани   

 
 

   
нетретирани 

  третирани  

 
 

   
нетретирани 

  третирани  

 
 

   
нетретирани 

  третирани   

    
нетретирани 

  третирани   
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 Към настоящата молба е приложена декларация за нетретиране 
на семена, разсади и посадъчен материал от доставчик или 
производител; 

 

3. Операторът желае да използва НЕБИОЛОГИЧЕН РАСТИТЕЛЕН 
РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИАЛ, които не са произведени по биологичен 
начин, при наличието на следните предпоставки: 

видът/сортът, който желае да отглежда производителят, не е в 
наличност като количество и качество биологичен или произведен при 
преход към биологично производство растителен репродуктивен 
материал; 
 

 Доказано е, че небиологичният растителен репродуктивен материал 
не се третира с продукти за растителна защита, с изключение на 
разрешените за третиране на семена в съответствие с член 24, 
параграф 1 от настоящия регламент, освен ако химическото третиране 
не е предписано в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031 за 
фитосанитарни цели за всички сортове от определен вид в района, 
където ще се използва растителният репродуктивен материал; 

  

 Доказано е, че настоящото Разрешение да се използва растителен 
репродуктивен материал, произведен в преход към биологично 
производство, или на небиологичен такъв, е получено преди 
засяването на културата; 

 

 Настоящото разрешение се издава само по отношение на заявителя и 
важи само за 1 стопанска година; 

 

4. Площ(и), на които ще се засяват / засаждат :  

 Номер на имот 
(идентификатор) 

 Площ 
(ха) 

Семена, разсади, 
посадъчен материал 

(Вид,сорт) 

Норма в кг 
или брой/ха 

Време на 
засяване/ 
засаждане 
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5.  Потвърждение 

Долуподписаният потвърждава, че горепосочената информация е вярна : 

Място, Дата                                                           Оператор , Подпис     

 
 

6. Решение  

 

 
  Молбата е одобрена без условия. 

 

 Молбата не е одобрена. 

 

 
 

 

Сертифициращ орган: 

 
 
Град: 
 
Дата:                                                                              Подпис и печат: 

 
 
 
 
 


