НАРЕДБА № 56 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ОПРЕДЕЛЯЩА ОБРАЗЦИТЕ НА
ОФИЦИАЛНИТЕ ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТИ И НА
ФИТОСАНИТАРНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕЕКСПОРТ, СЪПРОВОЖДАЩИ
РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г.
Чл. 1. С тази наредба се определя формата на официалните фитосанитарни сертификати и
на фитосанитарните сертификати за реекспорт (сертификати), които трябва да
придружават растения, растителни и други продукти, идващи от трети страни, на
Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) и описани в част Б от
приложение № 5 на Наредба № 1 за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.),
въвеждаща в българското законодателство Директива 2000/29/ЕС.
Чл. 2. (1) Официалните сертификати се издават по образците, определени в приложение №
1 в съответствие с новия ревизиран текст на МКРЗ от 1997 г.
(2) Фитосанитарните сертификати по ал. 1 се издават в съответствие с Международен
стандарт за фитосанитарни мерки № 12 на FAO за ръководство за фитосанитарни
сертификати.
Допълнителни разпоредби
§ 1. С наредбата се въвежда Директива на Комисията 2004/105/ЕС от 15 октомври 2004 г.,
определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати или на
фитосанитарни сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни продукти
или други обекти от трети страни и описани в Директива на съвета 2000/29/ЕС.
Заключителни разпоредби
§ 2. Сертификати, издадени по образците, определени в приложение № 2 в съответствие с
МКРЗ от 1951 г., са валидни до 31 декември 2009 г.
§ 3. Наредбата се издава на основание § 3 от Закона за защита на растенията.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на Националната
служба за растителна защита.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.I.2007 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Форма за фитосанитарен сертификат
№ ............
Организация за растителна защита на ........................
ДО: Организация за растителна защита на ....................
I. Описание на пратката
Име и адрес на износителя: ..........................................................
Декларирани наименование и адрес на получателя: ...............
Брой и описание на опаковките: ........................
Особени белези: .................................
Място на произхода: ..................................
Деклариран начин на транспортиране: ........................
Деклариран входен пункт: .................................
Наименование на продукта и декларирано количество: ........
Ботаническо наименование на растенията: .............
С настоящото се удостоверява, че растенията или растителните продукти или други
контролирани артикули, описани в настоящия документ, са били инспектирани и/или
изпитани в съответствие с предвидените процедури и са оценени като свободни от
карантинните вредители, специфицирани от страната вносител, и като съответстващи на
текущите фитосанитарни изисквания на договарящата се страна вносителка,
включително изискванията за контролирани некарантинни вредители.
Те (описаните по-горе стоки) се считат за практически свободни от други вредители.(*)
II. Допълнителна декларация
III. Обработка за обеззаразяване и/или дезинфекция
Дата .................... Обработка ............................
Химикал (активна съставка) ..........................................................
Продължителност и температура ........................
Концентрация ..........................................................
Допълнителна информация ..........................................................
Място на издаване ...............................
(Печат
на организацията)

Име на упълномощения
служител .........................
Дата ................. (подпис)

С настоящия сертификат не се поема никаква финансова отговорност за
........................................ (наименование на организацията за растителна защита), нито за
някой от нейните служители или представители.(*)
(*) Опционална клауза.

Форма за фитосанитарен сертификат за реекспорт
№ ...........
Организация за растителна защита на .......................
(договарящата се реекспортираща страна)
ДО: Организация(те) за растителна защита на ..........
(договарящата(те) се страна(и) вносителка(и)
I. Описание на пратката
Наименование и адрес на износителя: ..........
Декларирани наименование и адрес на получателя: .........
Брой и описание на опаковките: ..........................
Отличителни белези: .....................................
Място на произхода: .....................................
Деклариран начин на транспортиране: .....................
Деклариран входен пункт: ................................
Наименование на продукта и декларирано количество: ......
Ботаническо наименование на растенията: .................
С настоящото се удостоверява, че растенията, растителните продукти или други
контролирани артикули, описани по-горе ...................., са били внесени в (договаряща се
реекспортираща страна) .......................... от ........................ (договаряща се страна на
произхода), придружени с фитосанитарен сертификат № ...................., (*) оригинала
(заверено копие от който е приложен към настоящия сертификат, че същите са били
опаковани (преопаковани) в оригиналните си опаковки) в нови контейнери, че въз основа
на оригиналния фитосанитарен сертификат и допълнителната инспекция те се считат за
съответстващи на текущите фитосанитарни изисквания на договарящата се страна
вносителка и че по време на съхраняването им в ............. (договаряща се реекспортираща
страна) пратката не е била изложена на риск от заразяване или инфекция.
II. Допълнителна декларация
III. Обработка за обеззаразяване и/или дезинфекция
Дата .................... Обработка..........................
Химикал (активна съставка) .............................
Продължителност и температура ..........................
Концентрация ...........................................
Допълнителна информация ................................
Място на издаване ...............................
(Печат
на организацията)

Име на упълномощения
служител .........................
Дата ................. (подпис)

С настоящия сертификат не се поема никаква финансова отговорност за ....................
(наименование на организацията за растителна защита), нито за някой от нейните
служители или представители. (**)
_______________________
(*) Отбележете необходимото в съответните кутийки.
(**) Опционална клауза.

Приложение № 2 към § 2
Форма за фитосанитарен сертификат
№ ............
Организация за растителна защита на .............................
ДО: Организация за растителна защита на .............................
Описание на пратката
Име и адрес на износителя: .............................
Декларирани наименование и адрес на получателя: ............
Брой и описание на опаковките: .............................
Особени белези: .............................
Място на произхода: .............................
Деклариран начин на транспортиране: .............................
Деклариран входен пункт: .............................
Наименование на продукта и декларирано количество:..........
Ботаническо наименование на растенията: ...................
С настоящото се удостоверява, че растенията или растителните продукти, описани в
настоящия документ, са били инспектирани в съответствие с предвидените
процедури и сe считат за свободни от карантинни вредители, и практически
свободни от други вредители и като съответстващи на текущите фитосанитарни
изисквания на страна вносителка.
Обработка за обеззаразяване и/или дезинфекция
Дата .................... Обработка .............................
Химикал (активна съставка) .............................
Продължителност и температура .............................
Концентрация .............................
Допълнителна информация .............................
Допълнителна декларация .............................
(Печат
на организацията)

Място на издаване ...............................
Име на упълномощения
служител .........................
Дата ................. (подпис)

С настоящия сертификат не се поема никаква финансова отговорност за
........................................ (наименование на организацията за растителна защита),
нито за някой от нейните служители или представители.(*)
_________________
(*) Опционална клауза.

Форма за фитосанитарен сертификат за реекспорт
№ ...........
Организация за растителна защита на .............................
(реекспортираща страна)
ДО: Организацията (те) за растителна защита на
..........................................................
(страна(и) вносителка(и)
Описание на пратката
Наименование и адрес на износителя: .............................
Декларирани наименование и адрес на получателя: ............
Брой и описание на опаковките: .............................
Отличителни белези: .............................
Място на произхода: .............................
Деклариран начин на транспортиране: ......................
Деклариран входен пункт: .............................
Наименование на продукта и декларирано количество: .............................
Ботаническо наименование на растенията: .............................
С настоящото се удостоверява, че растенията, растителните продукти, описани погоре..................., са били внесени в (реекспортираща страна) .......................... от
................................... (страна на произхода), придружени с фитосанитарен
сертификат № ...................., (*)оригинала (заверено копие от който е приложен към
настоящия сертификат, че същите са били опаковани (преопаковани) в
оригиналните си опаковки) в нови контейнери, че въз основа на оригиналния
фитосанитарен сертификат и допълнителната инспекция те се считат за
съответстващи на текущите фитосанитарни изисквания на страната вносителка и че
по време на съхраняването им в .................... (реекспортираща страна) пратката не е
била изложена на риск от заразяване или инфекция.
Обработка за обеззаразяване и/или дезинфекция
Дата .................... Обработка .............................
Химикал (активна съставка) .............................
Продължителност и температура .............................
Концентрация .............................
Допълнителна информация .............................
Допълнителна декларация .............................
(Печат
на организацията)

Място на издаване ...............................
Име на упълномощения
служител .........................
Дата ................. (подпис)

С настоящия сертификат не се поема никаква финансова отговорност за ....................
(наименование на организацията за растителна защита), нито за някой от нейните
служители или представители.(**)
_______________
(*) Отбележете необходимото в съответните кутийки.
(**) Опционална клауза.

