
 

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
З а ме с т н и к - мин и с т ъ р  н а  з е мед е ли е то  и  х ра н и т е  

 
 

гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" №55 
Тел: +3592 985 11 119,   Факс: (+3592) 981 79 55 

 

 

ДО 

МИНИСТЪРА НА  

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

Д О К Л А Д 

 

от д-р Цветан Димитров - заместник-министър на земеделието и храните 
 

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за регистрация, етикетирането, 

пускането на пазара, употребата и контрола на торове, подобрители на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субстрати. 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
 

На основание чл. 16, ал. 1 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на 

актове в системата на Министерството на земеделието и храните, внасям за одобряване 

проект на Наредба за условията и реда за регистрация, етикетирането, пускането на 

пазара, употребата и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества и хранителни субстрати. 

Проектът е изготвен на основание чл. 133, ал. 2 от Закона за защита на 

растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.) и във връзка с  регистрация, етикетирането, 

пускането на пазара, употребата и контрола на торове, подобрители на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субстрати. 

 

Тази наредба определя условията и реда за: 

1. регистрацията, етикетирането, пускането на пазара на торове, подобрители на 

почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, наричани по-нататък 

продуктите; 

2. осъществяване на контрол за съответствие с показателите, обявените от 

производителя на продуктите по т.1, включително.; 

3. осъществяванe на контрол за съответствие с показателите, обявени от производителя 

на продуктите по т. 1, неорганичните торове, притежаващи идентификационна 

маркировка „ЕО ТОР” и отговарящи на Регламент (ЕО) № 2003/2003 и продукти 

предназначени за употреба  само при саксийни растения; 

4. осъществяване на контрол върху тяхната употреба. 

 

Съществуващата Наредба № 36 от 18 август 2004 г. не отразява основните и 

специфичните принципи за регистрация, етикетирането, пускането на пазара, 

употребата и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества и хранителни субстрати, които се въвеждат с новия закон за защита на 

растенията.  
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     В допълнителните разпоредби към проекта са посочени дефиниции на 

използваните в текста специфични термини, с цел гарантиране на еднозначното им 

тълкуване. 

Проектът няма да се отрази на бюджета на Министерство на земеделието и 

храните. 

Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 

европейския съюз, поради което не е изготвена и приложена таблица за хармонизация 

на европейско законодателство в сектор здраве на растенията.  

Проектът на Наредба за условията и реда за интегрирано производство на 

растения и растителни продукти и контрола върху него е съгласуван в съответствие с 

разпоредбите на чл. 17 от Правилата за изготвяне и съгласуване на проекти на актове в 

системата на Министерството на земеделието и храните. Направените целесъобразни 

бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 133, ал. 2 от Закона за защита 

на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.), предлагам да одобрите предложения проект 

на Наредба за условията и реда за регистрация, етикетирането, пускането на пазара, 

употребата и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества и хранителни субстрати. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ 

Заместник – министър 
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ПРОЕКТ!  

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО, 

ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА, УПОТРЕБАТА И КОНТРОЛА НА ТОРОВЕ, 

ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И 

ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ 

 

Глава първа 

Общи положения 
  

Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за: 

1. регистрацията, етикетирането, пускането на пазара и употребата на торове, 

подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, 

наречени по-нататък „продуктите“; 

2. осъществяване на контрол за съответствие с показателите, обявени от 

производителя на продуктите по т.1; 

3. осъществяванe на контрол за съответствие с показателите, обявени от 

производителя на продуктите по т. 1, неорганичните торове, притежаващи 

идентификационна маркировка „ЕО Тор” и отговарящи на Регламент (ЕО) № 2003/2003 

на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете,  

наричан по нататък „Регламент (ЕО) № 2003/2003“ и продукти, предназначени за 

употреба  само при саксийни растения; 

4. осъществяване на контрол върху тяхната употреба. 

 

Чл. 2  На регистрация не подлежат: 

(1) продуктите по чл. 131 от  Закона за защита на растенията (ЗЗР); 

(2) отпадъчни продукти и/или вторични продукти от производството, които се 

разрешават за употреба в земеделието по реда на Закона за управление на отпадъците, и 

утайки от пречистването на отпадъчни води по Наредбата за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието, приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г. (ДВ, бр. 112/ 23.12.2004 г.). 

 

Глава втора 

Регистрация на торове, подобрители на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субстрати 
 

Чл. 3. (1) Регистрацията и пускането на пазара за употреба на торове, подобрители на 

почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати съгласно приложение 

№1, се извършва от лица, които са регистрирани по Търговския закон или лица, 

установени на територията на държава членка на Европейския съюз (ЕС) . 

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация, представляващо Приложение № 1  

в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на хартиен и електронен 

носител. 

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 

1. административно досие на продукта; 

2. техническо досие на продукта; 

3. специална страница „Инокулат от микроорганизми” съгласно приложение № 2, 

в случай на наличие на микроорганизми; 

4. пълномощно в случаите, в които заявлението се подава от упълномощен 

представител;  

5. мостра на продукта, когато продукта не е регистриран в държава членка на ЕС;  
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6. документ за платена такса съгласно Тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за  

Българската агенция по безопасност на храните, наричана по нататък „тарифата“. 

 

Чл. 4. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението, БАБХ извършва проверка за 

пълнота на подадените документи. 

(2) При констатирани непълноти в документите, БАБХ уведомява писмено заявителя, 

който в 1-месечен срок от уведомлението отстранява нередностите. Сроковете по 

процедурата  спират да текат до отстраняване на нередностите.  

(3) В случай, че в срока по ал. 2 заявителят не отстрани нередностите по заявлението, 

процедурата се прекратява и представените от него документи  се връщат.  

(4) При констатиране на пълнота на представените документи по ал. 1 преписката се 

предава за разглеждане от Експертната комисия по чл. 132 от ЗЗР. 

 

Чл. 5.  (1) В 1-месечен срок от заседанието си, Експертната комисия прави предложение 

по чл. 132, ал. 4 от ЗЗР до изпълнителния директор на БАБХ  за регистрацията на 

продукти или група продукти. 

(2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед регистрира продукта или групата 

продукти и издава удостоверение за пускане на пазара и употреба или мотивирано 

отказва регистрация. 

(3) Отказът по ал. 2 се съобщава на заявителя и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

(4) На интернет страницата на БАБХ се публикува актуална информация за 

регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и 

хранителни субстрати.  

 

Чл. 6 (1) Когато продукти или група продукти са пуснати на пазара на държава членка 

на ЕС,  към  заявлението за регистрация на продуктите по ал. 1 се представят:  

1. заверено копие на документ доказващ, че продукта е пуснат на пазара в 

държавата членка на ЕС и легализиран превод на български език; 

2. информационен лист за безопасност, представен в оригинал и легализиран 

превод на български език, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за 

създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и 

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на 

Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 

93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията  (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1), 

наричан по нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)“;  

3. проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 9; 

4. сертификат за анализ или изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория 

за извършен анализ относно съдържание на хранителни вещества и тежки метали в 

продукта или продуктите, издаден не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на 

заявлението за регистрация; 

5. друга релевантна агрономическа информация за действието на заявения 

продукт  върху културите при които ще се използва.  

(2) Документите по ал. 1 се подават в БАБХ на хартиен и електронен носител. 

(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда в 14-дневен срок от постъпването му по реда на   

чл. 4, след което Експертната комисия  прави предложение до изпълнителния директор 

на БАБХ. 

(4) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед регистрира продукта или групата 

продукти и издава удостоверение за пускане на пазара и употреба или мотивирано 

отказва регистрация в 30-дневен срок от получаване на заявлението. 

(5) Отказът по ал. 4 се съобщава на заявителя и може да се обжалва по реда на АПК.  
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Чл. 7. Регистрацията на продукта или група продукти се заличава със заповед на 

изпълнителния директор на БАБХ и удостоверението се обезсилва в случаите и по реда 

на чл. 136 от ЗЗР. 

 

Чл. 8. (1) Притежателите на удостоверения са длъжни да уведомят изпълнителния 

директор на БАБХ за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията и 

издаденото  удостоверение, в 7-дневен срок от настъпването им като подадат заявление  

съгласно приложение № 3, към което прилагат: 

1. документи, удостоверяващи промяната; 

2. документ за платена такса съгласно тарифата. 

(2) Когато промяната не е свързана със състава, действието или начина на употреба на 

продукта, не се изисква разглеждане от Експертна комисия. 

(3) Изпълнителният директор на БАБХ се произнася по заявлението по ал. 2 в 7-дневен 

срок от получаването му и със заповед променя регистрацията и преиздава 

удостоверението за пускане на пазара и употреба или мотивирано отказва промяната. 

(4) Когато промяната е свързана със състава, действието или начина на употреба на 

продукта, се изисква разглеждане от Експертна комисия. 

(5) Изпълнителният директор на БАБХ се произнася по заявлението по ал. 4 в 30-дневен 

срок от получаването му и със заповед променя регистрацията и преиздава 

удостоверението за пускане на пазара и употреба или мотивирано отказва промяната.  

(6) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на АПК. 

(7) Преиздаденото удостоверение се вписва в регистър по чл. 6, ал. 1, т. 14 от ЗЗР и 

промяната се отразява на интернет страницата на БАБХ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Глава трета 

Етикетиране 
 

Чл. 9. (1) Торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и 

хранителните субстрати се етикетират на български език. Върху опаковките, етикетите и 

придружаващите документи се посочват следните данни: 

1. вид и търговско наименование на продукта; 

2. декларирано съдържание на хранителни елементи в проценти, както и форма 

на хранителните елементи; 

3. условия за съхраняване; 

4. доза и начин на прилагане; 

5. наименование и адрес на управление на производителя; 

6. наименование и адрес на управление на лицето, което пуска продукта на 

пазара; 

7. партиден номер и дата на производство; 

8. срок на годност; 

9. специални предпазни мерки; 

10. регистрационен номер на удостоверението за пускане на пазара и употребата 

на продукти регистрирани съгласно чл. 3;  

(2) Върху опаковките или етикетите освен данните по ал. 1 е необходимо да бъде 

посочена и следната информация; 

1. за органичните торове - процентното съдържание на органично вещество и 

общ азот, произхода на продукта и съдържанието на тежки метали; 

2. за подобрителите на почвата - съдържанието на калциев оксид и/или 

магнезиев оксид, или други вещества, подобряващи физико-механичните и/или 

химичните качества на почвата; 
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3. за биологично активните вещества - активното вещество, регистрираната доза 

за употреба на готовия продукт, културата и фазата от развитието й, през която се 

прилага; 

 4. указания за температурата на съхранение и за предотвратяване на злополуки 

по време на съхранение. 

(3) Когато продуктите са в насипно състояние, данните по ал. 1 и ал. 2 се отбелязват 

върху придружаващите ги документи.      

 

Чл. 10. Етикетирането на ЕО торовете се извършва съгласно изискванията на Регламент 

(ЕО) № 2003/2003. 

 

Чл. 11. При етикетирането на продукти, предназначени за употреба само при саксийни 

растения, на етикета задължително трябва да се изпише следния текст: „Торът е 

предназначен за употреба само при саксийни растения. Да не се прилага върху открити 

площи.” 

 

 

Глава четвърта 

Контрол при пускане на пазара, съхранението и употреба на торове, 

подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни 

субстрати 

 
Чл. 12 (1) Контролът при пускането на пазара, съхранението и употребата на торове, 

подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати или ЕО 

торове се осъществява от БАБХ.  

(2) На контрол подлежат всички пуснати на пазара торове, подобрители на почвата, 

биологично активни вещества и хранителни субстрати. 

(3)  Контролът на ЕО торовете се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО) № 

2003/2003. 

(4) Контролът на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, 

хранителни субстрати или ЕО торове се извършва в местата на съхранение, 

производство, опаковане и преопаковане, в търговската мрежа, в мястото на употреба 

при земеделските производители и при митническо освобождаване на стоката.  

 

Чл. 13 (1) Контролните органи имат право: 

1. да инспектират всички обекти, в които се търгуват, съхраняват и преопаковат 

продукти по чл. 1, ал. 1, т. 1 и местата, в които се употребяват; 

2. да инспектират лицата, които осъществяват дейностите по търговия, 

съхранение, преопаковане и които употребяват продукти по чл. 1, ал. 1, т. 1; 

3. да изискват от инспектираните лица документи, свързани с предмета на 

контрола; 

4. да вземат проби от продуктите по чл. 1, ал. 1, т. 1 за лабораторен анализ за 

съответствие с показателите, обявени от производителя; 

5. да съставят констативни протоколи и актове за установени нарушения; 

6. да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения; 

7. да преустановяват продажба и/или употреба на продуктите по чл. 1, ал. 1, т. 1. 

(2)  Контролните органи преустановяват продажбата и/или употребата когато 

констатират: 

1. нерегистриран продукт и без маркировка „ЕО Тор“; 

2. продукт с изтекъл срок на годност. 

(3) Контролните органи дават предписания при продажба или употреба и/или съставят 

акт  за установяване на административно нарушение, когато: 
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1. не са етикетирани и/или опаковани в съответствие с настоящата наредба или 

Регламент (ЕО) 2003/2003; 

2. при лабораторен анализ са показали несъответствие с показателите, 

декларирани от производителя. 

 

Чл. 14 (1) При осъществяване на контрола, инспекторите по растителна защита на БАБХ 

извършват планови и внезапни проверки, както и проверки по сигнал. 

(2) Централното управление (ЦУ) на БАБХ изготвя програма за извършване на планови 

проверки за текущата календарна година, която се утвърждава от изпълнителния 

директор на БАБХ. 

 (3) Проверките при наличие на данни за нарушение се извършват в срок до 2 работни 

дни от подаването на сигнала и отразяването му в дневника за подадените жалби и 

сигнали. 

(4) За извършените проверки ОДБХ изготвят ежемесечни доклади, които се обобщават 

от ЦУ на БАБХ. 

 

Чл. 15 (1) При извършване на проверки инспекторите на БАБХ, осъществяващи контрол 

се легитимират със служебна карта. 

(2) Инспекторите по растителна защита на БАБХ извършват проверка за съответствие с 

нормативните изисквания и с обявените от производителя показатели за съдържание на 

продуктите. 

(3) При извършване на проверка се съставя констативен протокол. 

(4) При установяване на несъответствие с нормативните изисквания се дава предписание 

съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗЗР и  срок за неговото изпълнение. 

(5) След изтичане на посочения в констативния протокол срок инспекторите извършват 

повторна проверка за изпълнение на даденото предписание. За извършената проверка се 

съставя констативен протокол. 

 (6) В зависимост от констатираното несъответствие по ал. 4 или при неизпълнение на 

предписанието по ал. 5 може да се състави акт за установяване на административно 

нарушение. 

(7) В срок до 7 дни от установеното несъответствие по ал. 4 съответната ОДБХ 

уведомява писмено изпълнителния директор на БАБХ, който може да издаде заповед по 

чл. 139 от ЗЗР. 

(8) В хода на проверката инспекторите по растителна защита на БАБХ могат да вземат 

контролна проба за анализ за установяване на съответствие с обявените от 

производителя показатели по тяхна преценка в присъствието на собственика на продукта 

или негов представител, за което се съставя протокол за вземане на проба съгласно 

приложение № 5. 

(9) Пробите, придружени от заявка за изпитване, протокола за взети проби (приложение 

№ 5) и копие от сертификата за анализ на производителя се изпращат в Централната 

лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)  или акредитирана лаборатория 

съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета  от 9 юли 

2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 

предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93  (ОВ L 

218/30 - 13.8.2008 г. ), наричан по-нататък Регламент (ЕО) 765/2008. 

 

Чл. 16 (1) В резултат на направения анализ от ЦЛХИК,  ЦУ на БАБХ изготвя становище 

по образец  и го изпраща до съответната ОДБХ, която е  взела пробата. 

(2) Допустимите отклонения по отношение на обявеното съдържание на хранителните 

елементи за продуктите са посочени в приложение № 4, а при ЕО торове - в Приложение 

II на Регламент (ЕО) 2003/2003. 

(3) Не се допускат отклонения от обявеното съдържание, ако върху етикета, 
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маркировката или в придружаващия документ, издаден от производителя, е посочена 

минимална или максимална стойност за съдържание на даден хранителен елемент. 

 

Чл. 17 (1) Когато в становището по чл. 16, ал. 1 се съдържат констатации за отклонение 

от декларирания състав на продукта, инспекторите по растителна защита от ОДБХ 

спират наличните количества от продажба или употреба и могат да дават предписание с 

определен срок за преетикетиране или преработка до достигане на обявените показатели 

от съответната  партида. 

(2)  Мерките по ал. 1 се предприемат  по отношение на лицето, което пуска продукта на 

пазара. 

(3) В срок до 7 дни, ОДБХ изготвя доклад до изпълнителния директор на БАБХ за 

предприетите мерки по ал. 1. 

 

Чл. 18 (1) Когато становището по чл. 16, ал. 1 съдържа констатации за  несъответствие, 

заедно с мерките по чл. 17, ал. 1, прилагани от ОДБХ, изпълнителния директор на БАБХ 

със заповед може да приложи една или няколко от следните мерки:  

1. да преустанови незабавно търговията и употребата на продуктите или 

партидата от продукти и изтеглянето им от пазара;  

2. да даде предписание за преетикетиране или преработка от производителя до 

достигане на обявените показатели на продуктите или партидата от продукти; 

3.  да разпореди износ на продуктите или партидата от продукти; 

4. да разпореди обезвреждане съгласно Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), когато продуктите или партидата от продукти представлява опасност за здравето 

на хората, животните или околната среда. 

 

 

Допълнителни разпоредби 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. "Висококонцентриран органичен тор" е органичен тор, съдържащ над 5% N, 

Р2О5 и К2О. 

2. "Група продукти" са продукти, за производството на които са използвани 

същите суровини, но в различно съотношение. 

3. "Досие на продукта“ е набор от документи, характеризиращи регистрацията на 

продукта, липсата на неблагоприятно въздействие върху човека, животните и околната 

среда и техническите му параметри. 

4. "Идентични продукти" са продукти с еднакъв състав, произведени от различни 

производители. 

5. "Лица, пускащи продукти на пазара" са физически или юридически лица, 

включително производители, вносители и търговци. 

6. „Минерални торове” са торове, в които обявените хранителни елементи са във 

вид на неорганични соли, получени като нерудни изкопаеми и/или чрез промишлен 

и/или химичен процес. 

7. "Органични торове" са въглеродосъдържащи продукти главно от растителен 

и/или животински произход, които се прибавят към почвата за хранене на растенията. 

8. "Партида" е количеството торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества и хранителни субстрати, произведени при еднакви условия, за които се 

предполага, че имат еднакви характеристики. 

9. "Производство" е цялото количество торове, подобрители на почвата и 

хранителни субстрати, принадлежащи към един и същ вид и произведени от един и същ 

производител на едно и също място. 

10. "Пускане на пазара" е всяко доставяне срещу заплащане или безплатно, или 
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съхранение за целите на доставянето. Вносът на територията на страната се счита за 

пускане на пазара. 

11. "Торове" са материали, главната функция, на които е снабдяването на 

растенията с хранителни вещества. 

12. „Торове, предназначени за отглеждане при саксийни растения” са торове, 

предназначени за растения, отглеждани в саксия 

13. "Физико-химични параметри на почвите" включват стойности за 

гранулометричен състав, рН, хумус, съдържание на общи карбонати и усвоими форми на 

хранителни елементи. 

 

Заключителни разпоредби 
 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл.133, чл.2 от Закона за защита на 

растенията. 

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 36 от 18.08.2004г. за условията и реда за 

биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на 

почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (обн., ДВ, бр. 87 от 

5.10.2004г.).   

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и 

храните. 

§ 5. Продуктите, които се предлагат на пазара и за които се изисква регистрация 

по реда на глава втора се регистрират в срок до 12 месеца от влизане в сила на 

наредбата. 

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 
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Приложение № 1 към чл.  3, ал. 1 

 

 
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A 

 +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за получаване на регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества и хранителни субстрати 

Попълва се от Администрацията 

Дата на приемане: ............................ 

Входящ №: ......................................... 

 

1. Идентифициране на заявителя 

Име и адрес на фирмата, телефон и факс: .................................... 

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

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

БУЛСТАТ 

на фирмата заявител 

Име, презиме и фамилия на лицето, пускащо продукта на пазара: 

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

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

Име, презиме и фамилия на служителя, който отговаря за заявлението: 

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

 

2. Идентифициране на производителя 

Име и адрес на фирмата, телефон и факс: .................................... 

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

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

БУЛСТАТ 

на фирмата производител 

Име, презиме и фамилия на ръководителя на фирмата: 

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

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

 

3. Наличие на регистрация в държава членка: 

 да  не 

 

4.  Производство 

4.1. Търговско наименование на продукта: 

4.2. Вид производство:  лабораторно  пробна серия  промишлена серия; 

4.3. Производствен капацитет:………………тона или ……………..кг; 

4.4. Произведени количества за една година:……….............тона;…………..кг. 

4.5. Суровини: 

 

Вид* 

 

Наименование 

Количество за 

производство на 

100 кг/литра 

 

Географски произход на 

добиване и производство 
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* Видът на суровината може да бъде: хранително вещество, разредител, разтворител, 

свързващо вещество, комплексиращо вещество, консервант, емулгатор, антиизпарител, 

антипяна, оцветител.  

* Водата да се разглежда като разредител и/или като разтворител. 

4.6. Производствена технология 

Описание:.......................................................................................................................................

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

 

5. Готов продукт: 

5.1. Съставки в 100 кг/литра готов продукт 

Вид Наименование и химическа 

формула 

Количество в  кг 

   

   

   

   

   

 

5.2. Физични и физико-химични характеристики: 

Физично състояние: � твърдо; � суспензия; � разтвор; � газ; � гел; � каша; 

Намокримост: � да; � не 

Гранулиране чрез: � стриване; � кристализиране; � агрегиране; � уплътняване; 

�капсуловане. 

Гранулометричен състав: 

Размер на гранулите (микрони)         

% в готовия продукт         

 

Сухо вещество % ..................................................................... 

Неорганично вещество % ......................................................................  

Органично вещество % .................................................................... 

5.3. Съдържание на тежки метали - количество в  готовия продукт 

(As) Арсен                 (Cd) Кадмий             (Cr) Хром                

(Ni) Никел                 (Hg) Живак               (Pb) Олово              

(Se) Селен                  

 

Формите на химическите елементи са изразени в: 

N, P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, Na2O, B, Co, Cu, Fe, M, Mo, Zn, As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se. 

5.5. Биологични и/или биохимични характеристики 

Наличие на живи организми: � не � да: 

1. � водорасли 2. � гъби 3. � бактерии 4. � вируси 5. � други 

Клас Чистота 

Род, вид, биовариетет Активност 

Щам Съхранение 

 

6. Очакван ефект: .................. 

 

7. Култури, дози, начин на употреба: 

7.1. Начин на внасяне 
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� повърхностно � локално � пръскане � поливане � разпрашаване � дражиране � 

впръскване � капково напояване � течащ разтвор � чрез размесване на почвата � други 

7.2. Внасяне във: 

� почва � хранителна среда � семена � растение - лист � растение - плод � растение - 

дървесина � растение - корен (хранителен разтвор) 

7.3. Препоръчвани култури: 

 

Култура 

Доза 

кг/дка 

Третирания 

брой годишно 

Разход на 

работен р-р 

/дка 

Концентрация 

при пръскане 

Срок на 

внасяне 

Мин Макс Мин Макс Мин Макс %мин %макс  

          

          

          

          

          

 

8. Специални предпазни мерки: 

Възможни смесвания: ........................................................................................ 

Смесвания, които не се препоръчват: ....................................................................................... 

Климатични условия, които не се препоръчват: 

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

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

Почвени условия, които не се препоръчват: 

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

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

Внасянето е забранено при следните култури: 

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

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

9. Предпазни мерки при манипулация: 

Съхранение: ........................................................................................ 

Транспорт: ........................................................................................ 

Пожар: ........................................................................................ 

Мерки в случай на злополука с хора: 

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

Мерки в случай на непредвидено разпръскване: 

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

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

Възможност за дезактивиране: ........................................................................................ 

10. Рискови фази ........................................................................................ 

Прилагам: 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ........................................................................................ 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

Дата, подпис (пълно изписване на имената) 

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

 

АДМИНИСТРАТИВНО ДОСИЕ 

1. Документ за упълномощено представителство.  

2. Документ, доказващ, че продукта е пуснат на пазара в държава членка на ЕС. 

3. Документ, доказващ, че произхода на продукта или група продукти е идентичен с 

произхода на вече регистриран продукт или група продукти. 
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4. Декларация от притежателя на регистрацията на регистрирания продукт, че дава 

съгласие за използване на предоставената от него информация. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ 

Когато продуктите са химични вещества и смеси или съдържат химични вещества, 

изброените документи трябва да съответстват на изискванията, определени със Закона за 

за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн., ДВ, бр. 10 от 

4.02.2000 г.)  

1. Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията 

разписани в Регламент (ЕО) № 1907/2006 година на Европейския парламент и Съвета 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH). Документът трябва да бъде представен в оригинал и на български език. 

2. Проект на етикет, изготвен в съответствие с чл. 14 от наредбата. 

3. Техническа спецификация на продукта или на групата от продукти. 

4. Изпитвателен протокол от акредитирана лаборатория, за извършен анализ 

относно съдържание на хранителни вещества и тежки метали в продукта или 

продуктите, издаден не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението. 

4.1. Заявителят за регистрация предоставя на лабораторията, която ще извърши 

анализите, една представителна проба от продукта или от продуктите във вида, в който 

те ще се продават, както и документ относно състава на продукта или продуктите. 

4.2. Представените изпитвателни протоколи за извършените анализи трябва да 

позволяват да се направи пълна характеристика на продукта или продуктите. 

4.3. В зависимост от естеството на продукта се добавя и следната информация: 

4.3.1. съдържанието на органично вещество и на органичен азот, съотношението 

въглерод/азот и резултатите от направения микробиологичен анализ (особено по 

отношение на аеробни микроорганизми при 30 °С - ентерококи, Escherichia coli, 

Clostridium perfringens, салмонела, Staphyloccocus аureus, дрожди и плесени с 

потвърждение за Aspergillus, яйца, ларви и цисти от нематоди) при продукти, които 

съдържат органични съставки от животински и/или растителен произход. 

4.4. изпитвателните протоколи от анализите трябва да съдържат информация за 

всеки елемент или съставка, които заявителят желае да посочи върху етикета съгласно т. 

2 от настоящето приложение. 

5. Посочват се химичните или биологичните вещества, които могат да имат 

отражение върху здравето на хората, животните и околната среда. Да се предоставят 

всички данни, които доказват, че продуктът или продуктите нямат неблагоприятно 

въздействие върху човека, животните или околната среда в препоръчваните условия на 

употреба. 

6. Агрономическа информация -  

6.1. да се направи описание на основния ефект, който се получава при 

използването на продукта или на продуктите при препоръчваните условия на употреба, 

като се посочва основната съставка, на която се дължи този ефект; 

6.2. да се обясни механизмът на усвояване на хранителните елементи от 

растението и как продуктът допринася за подобряване на почвата или на хранителната 

среда;  

6.3. протоколи от проведените експерименти за доказване на основния ефект, 

съдържащи подробните резултати за получените добиви и/или качество на културите, 

статистическата доказаност на резултатите от проведените опити. 

6.4. когато резултатите от опита са публикувани, да се приложи едно фотокопие 

от направената публикация. 

7. Друга информация: 

Да се посочи всяка друга полезна информация, която не се покрива от информацията от 

предходните точки.  
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Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3, т.3 

 

СПЕЦИАЛНА СТРАНИЦА 

ИНОКУЛАТ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ 

Биологични и/или биохимични характеристики 

 

1. Естество на живите организми: 1 � водорасли 2 � гъби 3 � бактерии 4 � вируси 5 

� 

други 

Клас: ........................................................................................ 

Чистота: ........................................................................................ 

Род, вид, биовариетет: ................................................................. 

Щам: ............................................................................................. 

Чистота: ........................................................................................ 

Активност: ........................................................................................ 

Съхранение: ........................................................................................ 

 

2. Преброяване: � само един щам � смес от няколко щама 

 

3. Произход: � колекция � изолиран � от генетически манипулирани 

 

4. Начин на идентифициране: � серум � профил ДНК � друг 

 

5. Очакван ефект 

 

6. Култури, дози, начин на употреба: 

6.1. Вид на продукта, носител: � флуид � прах � микрогранули � други 

начин на внасяне: � повърхностно � локално 

средство за внасяне: � пръскане � прашене � семена 

6.2. Внасяне във: � почва � хранителна среда � семена � растение - корен � растение 

- листа 

6.3. Препоръчвани култури: 

 

Култура 

Грама инокулат/ 

количество семена за 1 

декар 

Брой организми/ декар Брой внасяния 

годишно 

Срок на 

внасяне 

Мин Макс Мин Макс Мин Макс  

        

        

        

 

6.4. Фаза на развитие на културите в момента на внасянето: да се опише достигнатата 

фаза на развитие при повече от 50% от растенията в момента на внасянето, по реда, 

посочен на таблица 6.3 

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

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

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

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

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

 

7. Специални предпазни мерки: 

Възможни смеси: .................................................................................. 

Смеси, които не се препоръчват: ......................................................... 

Климатични условия, които не се препоръчват: 
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.................................................................................. 

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

Почвени условия, които не се препоръчват: 

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

8. Микробиологична характеристика: 

Вид  Резултат Вид Резултат 

Аеробни мезофилни 

микроорганизми (в г) 

 Златисти стафилококи  

(в грам) 

 

Фекални колиформи (в г)  Яйца от нематоди (в25 г)  

Салмонела (бр/25 грама)  Clostridium perfringens 

(бр/25 грама) 

 

 

9. Токсикологични данни: 

 

Парно налягане (Ра) 

 Повърхностно налягане 

(N/m при 20
0
С) 

 

Разтворимост във вода 

(г/л при 20
0
С) 

 Коефициент на 

разделяне  

 

Липоразтворимост (г/л 

при 20
0
С) 

 Точка на топене 

 

 

Разтворител  Разтворител  

 

10. Поведение в почвата: 

Токсичност Вид Щам Носител Метод Резултат 

Орална      

Кожна       

Инхалиране      

Кожа (раздразнение)      

Кожа (чувствителност)      

Очи 
     

Риби      

Водни бълхи 
     

Птици      

 

11. Предпазни мерки при манипулация: 

Съхранение: .................................................................................... 

Транспорт: .................................................................................... 

Пожар: .................................................................................... 

Мерки в случай на злополука с хора: .................................................................................... 

Мерки в случай на непредвидено разпръскване: 

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

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

Възможност за дезактивиране: .................................................................................... 

12. Рискови фази .................................................................................... 

Дата, подпис (пълно изписване на имената) 

.................................................................................... 
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Приложение № 3 към чл. 8, ал 1.  

 
Образец на заявление за промяна в обстоятелствата, свързани с регистрацията на торове, 

подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и издадено 

Удостоверение по чл. 133, ал. 1 от Закона за защита на растенията 

 

 
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A 

 +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg 

 

ДО   

Г-Н / Г-ЖА ….…………………. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

за промяна в обстоятелствата, свързани с регистрацията на торове, подобрители на 

почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и издадено 

Удостоверение по чл. 133, ал. 1 от Закона за защита на растенията 
 

Данни за заявителя: 

................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице или ЕТ) 

 

със седалище и адрес на управление: 

......................................................................................................... 
                                                               (гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.) 

 

с ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................... 

представлявано от: 

...................................................................................................................................... 
             (име, презиме, фамилия) 

в качеството му на: 

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

адрес за кореспонденция: 

............................................................................................................................ 
 (ако е различен от адреса на управление) 

тел./факс: ...........................................GSM: ...................................e-mail: 

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

 

За вписване на Промяна в Удостоверение  №......................../................................., относно: 
 

1. ................................................................................................................................................................................. 
 

2. ................................................................................................................................................................................. 
 

3. ................................................................................................................................................................................. 
      (посочва се вида на обстоятелството) 
 

Приложени заверени копия на документите, удостоверяващи промяната: 
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1. ................................................................................................................................................................................. 
 

2. ................................................................................................................................................................................. 
 

3. ................................................................................................................................................................................. 
 

4. ................................................................................................................................................................................. 
 

5. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Българската 

агенция по безопасност на храните (оригинал). 

 

Заявител:  ……………………………………..                              

………………………… 
                               (име, презиме, фамилия)                                                               (подпис, печат)                                                                                                     

 

 

* Копията на документите, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“. 
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Приложение №  4 към чл. 16, ал. 2 

ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ 

Абсолютни стойности в проценти от масата, представена като N, P2O5, K2O, MgO, Cl 

1. Неорганични еднокомпонентни торове с основни хранителни елементи  

1.1. Азотни торове: 

Калциев нитрат                                                                        0,4 

Калциево-магнезиев нитрат _____________________________ 0,4 

Натриев нитрат _______________________________________ 0,4 

Чилска селитра                                                                                0,4  

Калциев цианамид                                                                          1,0 

Нитрифициран калциев цианамид                                                 1,0 

Амониев сулфат _______________________________________ 0,3 

Амониев нитрат или калциево-амониев нитрат: 

- до и включително 32 % ________________________________ 0,8 

- повече от 32 % _______________________________________ 0,6 

Амониев сулфат-нитрат 0,8 

Магнезиев сулфонитрат ________________________________ 0,8 

Магнезиево-амониев нитрат _____________________________ 0,8 

Карбамид ____________________________________________ 0,4 

Калциев нитрат суспензия ______________________________ 0,4 

Разтвор на азотен тор с карбамид формалдехид _____________ 0,4 

Азотен тор - суспензия с карбамид формалдехид ____________ 0,4 

Карбамид-амониев сулфат ______________________________ 0,5 

Разтвор на азотен тор___________________________________ 0,6 

Разтвор на амониев нитрат и карбамид ____________________ 0,6 

 

1.2. Фосфорни торове 

Томасова шлака: __________________________________________  

Обявеното е изразено в граници до 2 % 

от масата                                                                                          0,0 

Обявеното е представено като просто число                                1,0 

Други фосфорни торове: ___________________________________  

Р205 разтворим във: ______________________________________  

- неорганични киселини ________________________________ 0,8 

- мравчена киселина ___________________________________ 0,8 

- неутрален амониев цитрат _____________________________ 0,8 

- алкален амониев цитрат _______________________________ 0,8 

- вода ________________________________________________ 0,9 

- Р205 в троен суперфосфат 1,3 

1.3. Калиеви торове:  

Необогатени калиеви соли 1,5 

Обогатени калиеви соли 1,0 
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2. Допустимите отклонения по отношение на обявеното съдържание за различните форми 

на азота или обявените разтворимости на фосфорния пентаоксид е 1/10 от общото 

съдържание на хранителния елемент или най-много 2 % от масата, при условие че 

общото съдържание на този елемент остава в границите на обявеното съдържание и в 

допустимите отклонения, посочени в т. 1 и 2. 

 

3. Неорганични торове с второстепенни хранителни елементи: 

Допустимите  отклонения  по  отношение  на обявеното  съдържание  калций, 

магнезий, натрий и сяра са 1/4 от обявеното съдържание на тези елементи, но не повече 

от 0,9 % в абсолютни стойности от масата, изразена като CaO, MgO, Na2O и SO3, 

съответно - 0,64 % за Ca, 0,55 % за Mg, 0,67 % за Na и 0,36 % за S. 

 

4. Торове с микроелементи: 

Допустимите отклонения по отношение на всеки от обявените микроелементи трябва да 

бъдат: 

- 0,4 % в абсолютни стойности за съдържание повече от 2 %;  

- 1/5 от обявената стойност за съдържание не по-голямо от 2 %. 
 

5. Органични торове 

 

Тор                                                                 Азот          Р205         К2О 

Висококонцентрирани                           

торове от животински  

и/или растителен произход  

Органо-минерални 

торове - N, NРК, NP, NK 

Сума на отрицателните  

отклонения от обявената 

стойност: 

Ако N + Р205+ К20 > 15 % - 1,9 

Ако N + Р205+ К20 <= 15 % - 1,5 
 

Калиев хлорид: 

- не повече от 55 % 

- повече от 55 % 

 

 1,0      

0,5 

Калиев хлорид, съдържащ магнезиева сол 1,5 

Калиев сулфат 0,5 

Калиев сулфат, съдържащ магнезиева сол 1,5 

1.4. Други съставки в еднокомпонентните торове:  

Магнезиев оксид 0,9 

Хлор 0,2 

Серен триоксид 0,8 

2. Неорганични сложни торове с основни 

хранителни елементи:  

2.1. Хранителни елементи: 

 

N 1,1 

P2O5 1,1 

K2O 1,1 

2.2. Общо отрицателно отклонение от обявената 
стойност: 

 

Двойни торове 1,5 

Тройни торове 1,9 

1,1 % 1,1 % 1,1 % 

от аб- от аб- от аб- 
солют- солют- солют- 

ната ната ната 
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Продукт                    % от масата на свежия продукт 

   органично в-во      общ азот     

Оборски тор _________  

Тор от червени кали- 

форнийски червеи  

Дехидратиран живо- 

тински тор __________  

Компост от гъбарници  

Компостирани  

джибри  

Некомпостирани 

джибри _____________  

Компост от растител- 

ни отпадъци _________  

Компост от дървесни 

кори ______________  

Сурови растителни 

материали _________  

Кисел торф 

Алкален торф 

Компост от торф 

 

6. Хранителни субстрати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хумусна  

почва 

Хумусна                20 % от 

почва от   обяве- 

торф _________     ната 

Горска почва         стойност 

 Торф или 

торфена 

почва ________  

 Нефермен- 

тирала и не- 

обогатена  

растителна 

среда ________  

Ферментирала растителна среда 

 

 

 

 

10 % от обя-

вената стой-

ност с мини-

нум 0,2 

10 % от обя-

вената стой-

ност с мак-

симум 3 

Продукти % от масата на свежия 
продукт 

Капацитет за 

задържане 

на вода  

 
минера-

лен азот 

сухо 

вещес-

тво 

органи-

чен въг-

лерод 

 

 

10 % 10 % 15 % 

от обя- от обя- от обя- 

вената вената вената 

стой- стой- стой- 

ност с ност с ност 

макс. 2 макс. 4  



19 

 

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 8 и ал. 9 

 

 
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A 

 +359 (0) 2 915 98 20,  +359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 

за вземане на проби от торове и подобрители на почвата 

към КП № ………..……….… от дата …………………….. 

 

 

Днес, 

............................................................................................................................................................ 
място, дата и час на вземане на пробите 
 

подписаният...................................................................................................................................... 
       трите имена и длъжността на служителя от ОДБХ, взел пробата 

 

в присъствието 

на....................................................................................................................................................... 
трите имена на представителя на фирмата 

 

собственик на 

тора.................................................................................................................................................... 
име и точен адрес на фирмата, вид и адрес на обекта 

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

Търговско наименование на тора 

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

Друго алтернативно наименование 

…………………………………………………………………...……………………………. 

Състояние: Насипен    Опакован   Наличие на маркировка "ЕО ТОР":  Да  Не  

 

Производител …...…………………………………………………………………………….. 

Вносител 

………………………………………………………………………………………………….. 

Опакован от 

…………………………………………..……………………………………………………… 

Партидата, от която е взета пробата е с № ..................................... произведена на 

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

Количеството на партидата е .................................. килограма / тона / литри 

Пробата е необходима за установяване на съответствие с:             ТС                БДС        

Придружаващи документи               Деклариран състав върху етикета               
 

Информацията, посочена върху опаковките, съответства с документацията:  Да           Не 
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Декларирано съдържание на хранителни вещества върху етикета (попълва се само при липса 

на съпроводителен документ) 

……………………………..……………………………….................................................................. 

…………………………………………………………….....………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………… 

Брой на взетите единични проби .......................... Брой на проверените опаковки 

…...………............ 

Количество на обединената проба (сума от единични проби) ..................................... кг 

Получени крайни проби ..............................бр.,     запечатани, подписани и подпечатани с 

печата на  

ОДБХ, гр. ............................................................................................................................................ 
 

Крайните проби се разпределиха: 1 проба за изследване в ЦЛХИК, 1 проба за съхранение в 

ОДБХ и 1 проба за собственика на тора. 

Настоящият протокол се състави в ............... еднакви екземпляра. 

 

 

Взел пробата: ..............................................      Присъствал: .......................................... 

   /подпис, печат/        /подпис/ 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 

 

 

 


