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Списък на административните услуги предоставяни от Изпълнителна агенция 

по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/ 

 

1. 482 Провеждане на официално сортоизпитване с цел признаване и вписване на 

сортовете земеделски растения в Официалната сортова листа на Република 

България 

2. 697 Издаване на разрешение за производство, заготовка и търговия на посевен и 

посадъчен материал 

3. 895 Сертификация и окачествяване на посадъчен материал 

4. 1355 Лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената 

5. 1581 Вписване на сортове растения в Официалната сортова листа на Република 

България 

6. 1582 Сертификация на семена 

7. 1814 Одобрение на категория „търговски семена“ 

8. 2755 Издаване на разрешение за физически лица/инспектори/ за извършване на 

полска инспекция с цел сертификация на определени категории семена 

9. 2756 Издаване на разрешение за извършване на анализи на лаборатории, собственост 

и/или организационно и финансово свързани с лице, което извършва 

семепроизвоство и/или заготовка, и/или търговия на семена 

10. 2757 Издаване на разрешение за търговия със семена и посадъчен материал от внос 

11. 2758 Издаване на разрешение за търговия със семена, които са в процес на 

сортоизпитване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова 

листа на Република България и които ще бъдат предназначение за научни цели 

или сеекционна дейност в демонстративни и/или производствени опити 

12. 3048 Издаване на разрешение нафизически лица /пробовземачи/ за вземане на 

проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената 

и за определяне на здравното им състояние 

В посочените услуги са включени разнородни по обхват дейности, които се определят  в 

зависимост от конкретните индивидуални изисквания на клиентите ползващи 

съответните услуги. 

 


