
НАРЕДБА № 5 ОТ 26 АПРИЛ 2005 Г. ЗА НЕОБХОДИМАТА ЗЕМЯ,
УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИТЕ И ТЕХНИКАТА ЗА
СОРТОИЗПИТВАНЕ, ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА

СОРТОИЗПИТВАНЕ ЗА БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА И ЗА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СОРТОИЗПИТАТЕЛИ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани със:
1. необходимата земя;
2. условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване;
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) условията и реда за издаване на

разрешение на физически и юридически лица за извършване на сортоизпитване за биологични и
стопански качества (БСК) от министъра на земеделието, храните и горите;

4. условията и реда за издаване на удостоверение за сортоизпитател на видове земеделски
растения от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол (ИАСАС).

Чл. 2. Издаването на разрешение по чл. 1, т. 3 се извършва с цел да се осигури
своевременно и качествено провеждане на официално изпитване за БСК на сортове от видове
земеделски растения в типични райони на страната, необходимо условие за вписването на
сортовете в списък А на официалната сортова листа на Република България.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) В Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) се води списък на лицата, получили разрешение за
сортоизпитване за БСК на видовете земеделски растения.

Чл. 4. Удостоверението за сортоизпитател по чл. 1, т. 4 се издава от ИАСАС при спазване
на условията и реда, посочени в тази наредба. Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол води списък на лицата, получили удостоверения.

Чл. 5. Сортоизпитването за БСК на видовете земеделски растения се извършва при
спазване на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) и на Наредба №
12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на
сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 40 от 2004
г.).

Раздел II.



Издаване и отнемане на разрешение за сортоизпитване

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Физически и юридически
лица могат да извършват сортоизпитване за биологични и стопански качества на видовете
земеделски растения след получено разрешение от министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Необходимата земя, условията за отглеждане на земеделските растения и техниката за
сортоизпитване са определени в приложение № 1 по групи култури, за които лицата получават
разрешение.

Чл. 7. (1) Лицата, които желаят да получат разрешение, подават заявление в ИАСАС
съгласно приложение № 2 и заплащат такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

(2) Заявлението се подава в срок до 31 март.

Чл. 8. (1) Оценката на условията, при които се извършва сортоизпитването с цел
получаване на разрешение, се извършва от комисия, назначена за определен срок със заповед на
изпълнителния директор на ИАСАС.

(2) Комисията се състои от 5 членове:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) представител на МЗХГ;
2. представител на ИАСАС;
3. хабилитирано лице в областта на селекцията или сортоизпитването в зависимост от

видовете земеделски растения;
4. експерт по оценка на земеделска техника;
5. юрист.
(3) Членовете на комисията се назначават по предложение на ръководителите на

съответните ведомства и организации.
(4) Комисията прави предложение до изпълнителния директор на ИАСАС относно:
1. издаването и отнемането на разрешения за сортоизпитване за БСК на видовете

земеделски растения;
2. спазването на изискванията по чл. 6, ал. 2, определени в приложение № 1;
3. прилагането на методиките за официално сортоизпитване за видовете земеделски

растения;
4. водене на регистър на пункта по сортоизпитване.

Чл. 9. (1) Членовете на комисията се освобождават:
1. по молба до изпълнителния директор на ИАСАС;
2. при прекратяване на служебните или трудовите правоотношения с органа по

назначаване или с работодателя;
3. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
4. при смърт.
(2) В едномесечен срок от освобождаването на член на комисията изпълнителният

директор на ИАСАС по предложение на ръководителя на съответното ведомство или организация
със заповед назначава нов член на комисията за срока, определен в заповедта по чл. 8, ал. 1.

(3) Дейността на комисията се подпомага от дирекция "Административно и финансово
обслужване" на ИАСАС.



Чл. 10. (1) Комисията разглежда подадените заявления и насрочва дата за проверка на
място в 14-дневен срок.

(2) Когато подадените документи са редовни, в 7-дневен срок от разглеждането им
комисията писмено уведомява заявителя.

(3) Комисията писмено уведомява заявителя за датата на проверката най-малко 14 дни
преди извършването ѝ.

(4) Когато подадените документи са нередовни и/или е необходима допълнителна
информация, комисията писмено уведомява заявителя и му предоставя възможност в 14-дневен
срок да отстрани нередовностите и/или непълнотите.

(5) При проверката на място комисията оценява условията за извършване на
сортоизпитването в присъствието на заявителя и съставя констативен протокол.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) По предложение на комисията в
7-дневен срок изпълнителният директор на ИАСАС предлага на министъра на земеделието,
храните и горите издаване на разрешение. Към предложението се прилага и цялата
административна преписка.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Министърът на земеделието,
храните и горите издава разрешение на физически и юридически лица за сортоизпитване за БСК
на видовете земеделски растения. В МЗХГ се води списък на лицата, получили разрешение. В
списъка се съдържа информация относно:

1. пореден номер на разрешението;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) за физическо лице - име, презиме,

фамилия, постоянен адрес и телефон; за юридическо лице и едноличен търговец - фирма,
идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адреса на управление, телефон,
факс, представител;

3. населено място и кадастрален номер на полето по сортоизпитване;
4. дата на издаването и отнемането на разрешението;
5. промени в регистрацията на постоянния адрес или на седалището и адреса на

управление и на дейността;
6. групата земеделски растения, за които се издава разрешението.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Отказът за издаване на

разрешение от министъра на земеделието, храните и горите подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Лицата, получили
разрешение за сортоизпитване, в 10-дневен срок от издаване на заповедта на министъра на
земеделието, храните и горите се уведомяват писмено.

(2) Разрешението за сортоизпитване е безсрочно и се отнема само в случаите, предвидени
в наредбата.

Чл. 12. За да започнат сортоизпитване, лицата, получили разрешение, са задължени да
осигурят най-малко две години изравнителен посев и почвен (агрохимичен) анализ на площта, на
която ще залагат конкурсните сортови опити.

Чл. 13. (1) Сортоизпитването се извършва на основание сключен договор между ИАСАС
и лицето, получило разрешение за дейността.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя на



лицето по ал. 1 план за провеждане на опитите за БСК на видовете земеделски растения и
необходимите количества посевен/посадъчен материал в сроковете, посочени в договора.

(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя и
утвърдени от изпълнителния директор методики за провеждане на конкурсните сортови опити за
БСК на лицето по ал. 1.

(4) Сортоизпитването за БСК се извършва под определени от ИАСАС кодове за всички
видове земеделски растения.

Чл. 14. (1) Лицето, получило разрешение за сортоизпитване, води и съхранява
досие-регистър на полето за сортоизпитване.

(2) Досието по ал. 1 съдържа:
1. почвен тип, категория на земята, ниво на подпочвени води и надморска височина;
2. данни за извършени анализи на почвата за съдържание на азот, фосфор, калий и

почвена киселинност, а при необходимост се извършва анализ за съдържание на микроелементи;
3. данни (история) за полето за три години преди издаване на разрешителното - видове

отглеждани земеделски растения, сеитбооборот и др.;
4. скица на полето, издадена от компетентната общинска служба по земеделие и гори или

от техническата служба на общината;
5. организация на полето (опити и сеитбооборотни площи);
6. възможности за напояване (напоителни канали, хидранти и други съоръжения);
7. дневник за наблюдения и отчитания на всички изпитвани сортове.

Чл. 15. Лицето, получило разрешение за сортоизпитване, е задължено:
1. да осигури изпълнението на възлагателния договор с ИАСАС от лице, получило

удостоверение за сортоизпитател от ИАСАС;
2. да осигурява достъп на комисията за проверка на място до опитното поле, машинния

парк, лабораторната и складовата база;
3. да не допуска външни лица да посещават конкурсните сортови опити без получено

разрешение от ИАСАС;
4. да не предоставя на трети лица семена и посадъчен материал от количествата,

предназначени за сортоизпитване.

Чл. 16. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
проверка най-малко веднъж годишно относно спазването на чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3 и чл. 14.

Чл. 17. В комисията за проверка участват експерти от ИАСАС, определени със заповед на
изпълнителния директор.

Чл. 18. Комисията за проверка уведомява лицата най-малко два дни преди извършването
на проверката.

Чл. 19. Комисията извършва проверката на място и съставя констативен протокол.



Чл. 20. По сигнал на лицето, получило разрешение за сортоизпитване, при възникнали
екстремни агрометеорологични условия, възпрепятстващи провеждането на опитите, комисията
извършва оглед на конкурсните сортови опити и съставя констативен протокол.

Чл. 21. (1) При констатирани системни нередности по чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14 и 15
комисията изготвя предложение до изпълнителния директор на ИАСАС за отнемане на
разрешението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Министърът на земеделието,
храните и горите издава заповед за отнемане на разрешението за сортоизпитване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на
обжалване по реда на АПК.

Чл. 22. В случай на отнемане на разрешението за сортоизпитване лицето може да получи
ново след подаване на заявление за това и изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 2 при
спазване на реда по чл. 7 - 11.

Раздел III.
Издаване и отнемане на удостоверение за сортоизпитател

Чл. 23. Удостоверение за сортоизпитател се издава на физически лица от изпълнителния
директор на ИАСАС.

Чл. 24.  (1) Сортоизпитването за БСК се извършва от лица, които отговарят на следните
условия:

1. имат завършено висше агрономическо образование - магистър;
2. имат най-малко 5 години стаж по специалността;
3. положили са успешно изпит пред комисия, назначена от изпълнителния директор на

ИАСАС.
(2) Лицата извършват сортоизпитването за БСК на видовете земеделски растения при

спазване условията, определени в чл. 6.

Чл. 25. (1) Лицата, които желаят да получат удостоверение за сортоизпитатели, подават в
ИАСАС следните документи:

1. заявление по приложение № 3;
2. копие на диплома за завършено висше агрономическо образование;
3. копие на трудовата (служебната) книжка.
(2) Документите по ал. 1 се подават до 30 ноември.

Чл. 26. (1) Проверката на редовността на подадените документи се извършва от комисия,
назначена от изпълнителния директор на ИАСАС, в състав: главен директор на главна дирекция
"Сортоизпитване", началник на отдел "БСК" и представител на дирекция "Административно и
финансово обслужване".



(2) Комисията по ал. 1 се назначава най-късно 15 дни след крайния срок за подаване на
документите по чл. 25.

(3) При установяване на нередовности и/или непълноти на документите комисията
писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.

(4) Когато подадените документи са редовни, комисията уведомява заявителя да заплати
в ИАСАС такса за провеждане на лекционен курс в размер, определен с тарифа на Министерския
съвет.

Чл. 27. (1) Заявителят преминава лекционен курс от 30 академични часа по програма за
групите култури, утвърдена от изпълнителния директор на ИАСАС.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява
заявителя за датата и мястото на провеждане на лекционните курсове.

(3) Лекционните курсове се провеждат по групи култури в зависимост от желанието на
лицето, подало заявлението.

(4) Лекторите са хабилитирани лица в областта на сортоизпитването от ИАСАС и научни
институти.

(5) Лекторите се определят със заповед на изпълнителния директор в зависимост от
групата култури, за която се провежда курсът.

Чл. 28. (1) В 7-дневен срок от приключване на курса кандидатите полагат изпит пред
изпитна комисия.

(2) Изпитната комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.
(3) В състава на изпитната комисия се включват най-малко три хабилитирани лица по

съответните видове земеделски растения от ИАСАС и научните институти.
(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява

лицата за датата, часа и мястото за провеждане на изпита.

Чл. 29. Лицата, издържали успешно изпита, получават удостоверение за сортоизпитател.

Чл. 30. Удостоверенията за сортоизпитатели се издават от изпълнителния директор на
ИАСАС и се получават лично.

Чл. 31. При получаване на удостоверение за сортоизпитател лицето получава и
отличителен знак (табела, стикер и др.).

Чл. 32. Физическите лица могат да получат удостоверение за сортоизпитател за повече от
една група култури.

Чл. 33. (1) Издаденото удостоверение е безсрочно и се отнема само в случаите,
предвидени в тази наредба.

(2) Удостоверението не може да бъде преотстъпвано на други лица.



Чл. 34. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води
списък на лицата, получили удостоверения за сортоизпитатели.

(2) Списъкът съдържа:
1. пореден регистрационен номер на удостоверението;
2. име, презиме, фамилия, ЕГН, данни от документ за самоличност;
3. постоянен адрес на физическото лице, телефон;
4. дата на издаване на удостоверението;
5. дата на отнемане на удостоверението.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019  г.) Лицата, получили
удостоверение за извършване на сортоизпитване за БСК, които са в трудовоправни отношения с
ИАСАС и МЗХГ, могат да работят като сортоизпитатели след прекратяване на трудовите си
правоотношения с посочените институции и организации.

Чл. 36. Лицата, които притежават удостоверение за сортоизпитател и са сключили
договор за сортоизпитване с ИАСАС, са задължени:

1. да залагат, провеждат и отчитат конкурсните сортови опити (КСО) за БСК на видовете
земеделски растения съгласно утвърдените методики;

2. да обработват информацията от конкурсните сортови опити;
3. да изпращат резултатите и пробите от сортоизпитването съгласно методиките за КСО

за БСК в 10-дневен срок след приключването на опита;
4. да водят и съхраняват документацията и отчетите от сортоизпитването;
5. да участват в работата на експертните комисии;
6. да участват в организирани от ИАСАС мероприятия, свързани с повишаване на

квалификацията.

Чл. 37. Комисията по чл. 17 извършва проверка на място за провеждането на опитите и за
спазване изискванията на чл. 36.

Чл. 38. (1) При констатирани нарушения от методичен характер при провеждането на
опитите комисията дава препоръки и посочва срок за отстраняването им.

(2) В случаите по ал. 1 комисията извършва повторна проверка.

Чл. 39. (1) При неизпълнение на дадените препоръки по чл. 38 и повторно неспазване на
методиките за сортоизпитване комисията изготвя предложение до изпълнителния директор за
отнемане на удостоверението за сортоизпитател.

(2) Удостоверението за сортоизпитател се отнема и при констатирани от ИАСАС
нарушения на изискванията по чл. 18 ЗППМ и Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за
сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната
сортова листа на Република България.

Чл. 40. (1) Изпълнителният директор на ИАСАС издава заповед за отнемане на



удостоверението за сортоизпитател.
(2) В случаите по ал. 1 се отнема и отличителният знак по чл. 31.

Чл. 41. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява
лицата за заповедта по чл. 40, ал. 1 в 7-дневен срок от издаването ѝ.

Чл. 42. Лицата, на които са отнети удостоверенията за сортоизпитател, могат да обжалват
заповедта по реда на ЗАП.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разполага" - лицето притежава или е сключило договор с лица, притежаващи

необходимата земя, земеделска техника и съоръжения за извършване на сортоизпитване на група
земеделски растения, за които е издадено разрешението;

2. "конкурсен сортов опит (КСО)" - опит, заложен при полски условия, с различен брой
сортове от една и съща култура, заявени за изпитване за БСК, включително сорта/овете -
стандарт/и, провеждан при едни и същи почвено-климатични условия.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Лицензия за сортоизпитател, придобита по реда на Наредба № 19 от 1998 г. за
условията и реда за лицензиране на сортоизпитване (ДВ, бр. 83 от 1998 г.), има силата на
удостоверение за сортоизпитател за всички групи земеделски растения.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 18, ал. 5 и 12 от Закона за посевния и
посадъчния материал.

§ 4. Изпълнението на тази наредба се възлага на изпълнителния директор на ИАСАС.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ,
РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ

ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2019 Г.)

§ 5. В Наредба № 5 от 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на
културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за
биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели (ДВ, бр. 39
от 2005 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4. Навсякъде думите "министъра/ът на земеделието и горите" и абревиатурата "МЗГ" се
заменят съответно с "министъра/ът на земеделието, храните и горите" и "МЗХГ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

А. Необходима земя за извършване на сортоизпитване за биологични и стопански
качества за видовете земеделски растения

I. Полски видове земеделски растения - 200 дка при поливни и/или неполивни условия.
II. Зеленчукови видове земеделски растения - 30 дка с осигурен водоизточник и система

за напояване.
III. Трайни видове земеделски растения - 150 дка с осигурен водоизточник и система за

напояване.
Б. Необходими условия за залагане и извеждане на конкурсни сортови опити за видовете

земеделски растения
Необходимо е агрометеорологичните условия в района за отглеждане на съответните

видове земеделски растения да са подходящи за нормалното им развитие.
В. Необходими машини, съоръжения и апаратура за извършване на сортоизпитването за

видовете земеделски растения
I. Полски видове земеделски растения:
1. Трактор и ремарке.
2. Плуг, дискова брана и култиватор за слята повърхност - за основна и предсеитбена

подготовка на почвата.
3. Парцелна сеялка с работна широчина 1 м, нагласяема за 1,2 м широчина - за залагане

на опитите.
4. Лек валяк - с работна широчина 1,5 м - за валиране.
5. Култиватор за междуредова обработка, фреза и ръчен инвентар за окопаване - за

обработка на парцелите през вегетацията и поддържане на пътеките между опитите чисти от
плевели.

6. Моторна или гръбна пръскачка - за извършване на растителнозащитни мероприятия.
7. Парцелен комбайн - с работна широчина 1 - 1,25 м - за прибиране продукцията от

опитите.
8. Семечистачна машина - за почистване и сортиране.
9. Лабораторна веялка.
10. Децимал - 200 кг.
11. Търговска везна - 10 кг.
12. Аналитична везна - 0,01 г.
13. Сушилен шкаф - 35/50/50 см.
14. Влагомер.
15. Ексикатор.
16. Тегловни стъкла.
17. Либра храномер.
II. Зеленчукови видове земеделски растения:
1. Трактор и ремарке.
2. Плуг, дискова брана, култиватор, подравнителна дъска и лехообразувател (тилтър) - за

основна и предсеитбена подготовка на почвата.



3. Парници или полиетиленови оранжерии - за производство на разсад.
4. Парцелна зеленчукова сеялка с работна широчина 1 м, нагласяема за 1,2 м широчина -

за залагане на опитите.
5. Лек валяк - с работна широчина 1,5 м - за валиране.
6. Култиватор за междуредова обработка, фреза и ръчен инвентар за окопаване - за

обработка на парцелите през вегетацията и поддържане на пътеките между опитите чисти от
плевели.

7. Моторна или гръбна пръскачка - за извършване на растителнозащитни мероприятия.
8. Отопляема стоманено-стъклена оранжерия - за оранжерийно производство.
9. Полиетиленова оранжерия - за оранжерийно производство.
10. Касети (в зависимост от културата), кофи - за прибиране продукцията от опитите.
11. Децимал - 200 кг.
12. Търговска везна - 10 кг.
13. Аналитична везна - 0,01 г.
14. Хладилник - за съхранение на пробите.
III. Трайни видове земеделски растения:
1. Трактор и ремарке.
2. Плуг, дискова брана, култиватор - за риголване и основна обработка на почвата.
3. Ямокопател или машина - за засаждане.
4. Култиватор за междуредова обработка, фреза и ръчен инвентар за окопаване - за

обработка на парцелите през вегетацията и поддържане на пътеките между опитите чисти от
плевели.

5. Тракторна пръскачка и гръбна пръскачка - създаващи възможност за извършване на
растителнозащитни мероприятия.

6. Касети (в зависимост от културата), кофи - за прибиране на опитите.
7. Децимал - 200 кг.
8. Търговска везна - 10 кг.
9. Аналитична везна - 0,01 г.
10. Хладилник - за съхранение на пробите.
Г. Помещение за обработка и съхранение на пробите и отчитане на резултатите
Помещението, с което разполага физическото и юридическото лице, трябва да отговаря

на следните условия:
1. да е светло, проветриво, сухо и с течаща вода;
2. да е достатъчно голямо за извършване на лабораторни анализи, необходими при

извеждане на опитите, за манипулация на получената продукция, за извършване на биометрични
измервания и отчитания съгласно методиката за сортоизпитване за БСК на видовете земеделски
растения - полски, зеленчукови и трайни;

3. за трайните и зеленчуковите видове земеделски растения е необходимо лицето да
разполага с навес за първична манипулация и временно съхранение на получената продукция.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.)

До министъра
на земеделието,
храните и горите

З А Я В Л Е Н И Е



Относно: Получаване на разрешение за сортоиз-
питване за биологични и стопански ка-
чества на видовете земеделски растения

I. Заявител:
1. Физическо лице
(име, презиме и фамилия, ЕГН):
(адрес, телефон):
...................................................................................................................
лична карта/личен паспорт серия ............. № .......,
издаден(а) на ......................... от
..............................................................................................
2. Юридическо лице (ЕТ):
Фирма
.................................................................................................................................
Ф. дело № .............., Окръжен съд
...................................................................................................
БУЛСТАТ: ....................., Дан. №
..............................................................................................
Адрес (седалище и адрес на управлението):
гр. (с.) .............., община ................, област
...............................................................................
Телефон: ...........................; факс
.........................................................................................
Представител на фирмата
(име, презиме и
фамилия):...............................................................................................................

II. Група земеделски растения, за които желая да
получа разрешение:

0 - полски 0 - зеленчукови 0 - трайни

III. Разполагам със:

0 - необходимата обработваема земя и условия
за отглеждане на посочената група земеделски
растения:
Местонахождение: гр.(с.) .............., община .........................................,
област
......................................................................................................................................
Кадастрален № ..................., почвен тип ..................................................................

0 - почвообработващи, прибиращи и растител-
нозащитни машини и съоръжения, съобразно ви-
довете земеделски растения и технологията на
отглеждане;
0 - помещение за обработка и съхранение на про-
бите и отчитане на резултатите;
0 - удостоверение за сортоизпитател или
0 - сключен договор (трудов или граждански)
с лице, притежаващо удостоверение за сортоиз-
питател.

* Всички обстоятелства по т. III са описани в при-
ложение № 1 на Наредбата за условията и реда за полу-
чаване и отнемане на разрешение за сортоизпитване
за биологични и стопански качества и удостоверение
за сортоизпитател.



** При настъпили промени в обстоятелствата, по-
сочени в заявлението, заявителят е длъжен незабавно
да уведоми МЗХГ.

Заявител:
Дата:

(подпис и/или печат)

Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1, т. 1

До изпълнителния
директор на ИАСАС

З А Я В Л Е Н И Е

Относно: Получаване на удостоверение за сорто-
изпитател

I. Заявител:

1. Физическо лице
(име, презиме и фамилия, ЕГН):
лична карта/личен паспорт серия ........... № .........,
издаден(а) на ............................ от
..........................................................................................
2. Постоянен адрес:
гр. (с.) .............. , община ..............., област
...............................................................................
ул. №
................................................................................................................................
телефон:
..............................................................................................................................

II. Група земеделски растения, за които желая да
получа удостоверение:

0 - полски 0 - зеленчукови 0 - трайни

III. Притежавам:
0 - диплома за завършено висше агрономическо
образование - магистър:
рег. № ............................ от
...............................................................................................
0 - минимум 5-годишен трудов стаж по специал-
ността.

IV. Прилагам копия на посочените в т. III доку-
менти.

* При настъпили промени в обстоятелствата,
посочени в заявлението, заявителят е длъжен
незабавно да уведоми ИАСАС.

Заявител:
Дата:

(подпис)




