Приложение 3 към Заповед № РД 11-2575/13.12.2019 г.
на изпълнителния директор на БАБХ
1.ПРЕДЕКСПОРТЕН СЕРТИФИКАТ / PRE-EXPORT CERTIFICATE
ЕС/БГ/Вътрешен индивидуален референтен номер / EU/BG/Internal individual reference number
Този документ се издава от компетентния орган на държавата членка на ЕС, в съответствие с Регламента за защитните мерки срещу
вредителите по
растенията по искане на професионален оператор с цел да се уведомят компетентните органи на държавите членки на ЕС, за
прилагането на определени фитосанитарни процедури / This document is issued by the competent authority of an EU Member State according to
Regulation on protective measures against pests of plants] on request of a professional operator in order to communicate to competent authorities of EU
Member States that certain phytosanitary procedures have been applied.
2. Наименование на държавата членка на произход и наименование на деклариращия компетентен орган и по избор логото на
компетентния орган по произход / Name of Member State of origin and name of the declaring competent authority and if wanted logo of
competent authority of origin
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / REPUBLIC OF BULGARIA
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ / BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY
3. Професионален оператор / Professional operator
4. Описание на пратката / Description of the consignment

5. Декларирано количество / Quantity declared

6. Пратката, както е описано по-горе:
(Клетки А-Ж) с възможностите за избор, които да бъдат отбелязани със знак, като се добави информация в графа „характеристики на
вредителя“) / The consignment as describe above (Boxes (A-G) of applicable options to be ticked combined with information under “pest
specifications”):
□ Съответства на специфичните изисквания на Регламента на ЕС относно защитните мерки срещу вредителите по растенията (да се посочи
номерът, с който е публикуван съответният акт за изпълнение (за конкретната пратка), приет съгласно член 41, и приложимата алтернатива на
специфичните изисквания, с която се удостоверява съответствието.) / Comply with the specific requirements of EU Regulation on protective
measures against pests of plants: (List of publishing number of the relevant implementing act (for the consignment concerned) adopted pursuant to Article
41 and the applicable alternative of the specific requirements that is certified as being complied with.)
□ е проверена в съответствие с предвидената официална процедура: (ако е необходимо, да се посочи процедурата) и e определена за свободна
от (А) / have been inspected according to an appropriate official procedure: (if necessary list procedure), and found free from (A)
□ е подложена на изпитване в съответствие с предвидената официална процедура: (ако е необходимо, да се посочи процедурата) и е
определена за свободна от (Б) / have been tested according to an appropriate official procedure: (if necessary list procedure), and found free from (B)
□ е с произход от поле, официално признато за свободно от (В) / originate in a field, officially recognized as being free from (C)
□ е с произход от производствен участък, официално признат за свободен от (Г) / originate in a production site, officially recognized as being free
from (D)
□ е с произход от място на производство, официално признато за свободно от (Д) / originate in a place of production, officially recognized as being
free from (E)
□ е с произход от област, официално призната за свободна от (Е) / originate in an area, officially recognized as being free from (F)
□ е с произход от държава, официално призната за свободна от (Ж) / originate in a country, officially recognized as being free from (G)
Характеристики на вредителя и идентификационни данни на полето/производствения обект/областта (с посочване на клетки А-Ж по-горе, в
зависимост от случая): / Pest specifications and identification of field/production site/area (with ref. to (A)-(G) above as appropriate)
7. Друга официална информация (напр. относно фитосанитарните изисквания за внос, третирането на пратката и т.н.) / Other official information
(e.g. related to phytosanitary requirements, treatment of consignment, etc.)
8. Място на издаване / Place of issue:

9. Име и подпис на длъжностното лице / Name and signature of the
authorized officer

Данни за контакт / Contact details
Печат на компетентния орган / Stamp of the competent authority
Дата / Date:

