Приложение№ 32
към чл. 32, ал. 3, т.1, чл. 44, ал. 5, чл. 47, ал.
1, т.4, чл. 52, ал. 1, ал.11, чл. 57,чл. 3, чл. 75
ОСНОВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ
Част А
Основен сертификат за идентификация на репродуктивен материал, добит от източници на посевен
материал и насаждения за семепроизводство
Страна:

Основен сертификат №*………………………………………..................

Този основен сертификат потвърждава, че описаният по-долу горски репродуктивен материал, е произведен:
В съответствие с Директива 99/105 ЕС
По предходни разпоредби




1. Ботаническо име ................................................................................................................................................................................................
2. Вид на репродуктивния материал:
- генеративни единици
- части от растения
- посадъчен материал





3. Категория на репродуктивния материал:
- идентифициран
- селекциониран
- изпитан

4. Вид на източника:
- източници на посевен материал
- насаждения за семепроизводство








5. Предназначение на репродуктивния материал: .............................................................................................................................................
6. Регистрационен № по регистъра на ГСБ: …................................................................................................................................ ..................
7. Произход:
 Неавтохтонен
 Неизвестен
Автохтонен

8. Географски произход на източника (за неавтохнонен, ако е известен): …………………………………….……………………………
..................................................................................................................................................................................................................................
9. Страна и район на произхода на източника:…………………………………………………………………………….…………………..
………………………………..................................................................................................................................................................................
10. Надморска височина на източника: …………………………………………………………………...……………………………………
..................................................................................................................................................................................................................................
11. Година на реколтата: .......................................................................................................................................................................................
12. Количество на репродуктивния материал: …………………………………….…………………………………………………………..
13. Този материал е част от по-голяма партида, която е идентифицирана с основен сертификат:
Да  Не 
Предишен основен сертификат №. .................................................. Количество на първоначалната партида:...........................................
14. Продължителност на отглеждане в разсадника:..........................................................
………………………………………………………………………………………………...
15. Извършвано ли е последващо вегетативно размножаване на материал, получен от семена?

Да

 Не 

Метод на размножаване .............................................................. Брой цикли на размножаване ......................................................................
16. Друга информация: .........................................................................................................................................................................................
17. Име и адрес на доставчика:

отнжтгжнгтожгжтожжг
Наименование и адрес на официалния

Печат

Отговорен служител:
(име и длъжност)

Дата:

Подпис:

орган:

Част Б
Основен сертификат за идентификация на репродуктивен материал, добит от семепроизводствени
градини и родители на фамилия
Основен сертификат
№*…………………………………………………..

Страна:

Този основен сертификат потвърждава, че описаният по-долу горски репродуктивен материал, е произведен:
В съответствие с Директива 99/105 ЕС
По предходни разпоредби




1. а) Ботаническо име ....................................................................................................................................................................................
б) Наименование на източника на репродуктивен материал: ………………………………………………………………………...
2. Вид на репродуктивния материал:
- генеративни единици
- части от растения
- посадъчен материал
3. Категория на репродуктивния материал:
- окачествен
- изпитан





4. Вид на източника:
- семепроизводствена градина
- родители на фамилия







5. Предназначение на репродуктивния материал: ................................................................................................................................... ...
6. Регистрационен № по регистъра на ГСБ: ….................................................................................................. ..........................................
7. Произход:
 Неавтохтонен
 Неизвестен
Автохтонен

8. Географски произход на източника (за неавтохнонен, ако е известен): …………………..…………………………………………
............................................................................................................................................................................................................... ...........
9. Страна, район и локализация на източника:……………………………………………………………………………………………
………………………………..........................................................................................................................................................................
10. Семената са резултат на:
свободно опрашване



допълнително опрашване



контролирано опрашване



11. Година на реколтата: ...............................................................................................................................................................................
12. Количество на репродуктивния материал: …………………………………….……………………………………………………...
13. Този материал е част от по-голяма партида, която е идентифицирана с основен сертификат:
Да  Не 
Предишен основен сертификат №. .............................................. Количество на първоначалната партида:........................................
14. Продължителност на отглеждане в
разсадника:………………………………………………...…...
……………………………………………………..……………

15. Брой на представените в градината:
Произходи:…………………..………………………………
Клонове:……………………………………………………...

16. Надморска височина на източника: …………………………………………………………………...………………………………
17. Участват ли генетично модифицирани растения в източника?
Да  Не 
18. За репродуктивни материали, получени от родители на фамилии:
Начин на кръстосване…………………………………... Процентно съотношение на фамилиите
19. Извършвано ли е последващо вегетативно размножаване на материал, получен от семена?
Да  Не 
Метод на размножаване .............................................................. Брой цикли на размножаване ..............................................................
20. Друга информация: ..................................................................................................................................................................................
21. Име и адрес на доставчика:

отнжтгжнгтожгжтожжг
Наименование и адрес на официалния

Печат

Отговорен служител:
(име и длъжност)

Дата:

Подпис:

орган:

Част В
Основен сертификат за идентификация на репродуктивен материал, добит от клонове или клонови
колекции
Страна:

Основен сертификат №*………………………………………..................

Този основен сертификат потвърждава, че описаният по-долу горски репродуктивен материал, е произведен:
В съответствие с Директива 99/105 ЕС
По предходни разпоредби




1. Ботаническо име
................................................................................................................................................................................................
2. Вид на репродуктивния материал:
- части от растения
- посадъчен материал




3. Категория на репродуктивния материал:
- окачествен
- изпитан

4. Вид на източника:
- клон
- клонова колекция







5. Предназначение на репродуктивния материал: .............................................................................................................................................
6. Регистрационен № по регистъра на ГСБ: …................................................................................................................................................ ..
7. Произход:
 Неавтохтонен
 Неизвестен
Автохтонен

8. Географски произход на източника (за неавтохнонен, ако е известен): …………………………………………………………….……
............................................................................................................................................................................................................... ...................
9. Страна и район на произхода на източника:…………………………………………………………………………….…………………..
………………………………..................................................................................................................................................................................
10. Участват ли генетично модифицирани растения в източника:

Да

 Не



11. а) Метод на размножаване: ............................................................................................................................................................................
б) Брой на размножителните цикли : ………………………………………………………………………………………………………
12. Количество на репродуктивния материал: …………………………………….…………………………………………………………..
13. Този материал е част от по-голяма партида, която е идентифицирана с основен сертификат:
Да  Не 
Предишен основен сертификат №. .................................................. Количество на първоначалната партида:...........................................
14. Продължителност на отглеждане в разсадника:...........................................................
15. За клонови колекции:
Брой на клоновете:
……………………………………………....

Процентно съотношение на клоновете: ……………………………

16. Друга информация: .........................................................................................................................................................................................
17. Име и адрес на доставчика:

отнжтгжнгтожгжтожжг
Наименование и адрес на официалния

Печат

Отговорен служител:
(име и длъжност)

Дата:

Подпис:

орган:

* Номерът на основният сертификат е уникален и се състои от кодовете на записване
(букви и цифри) на посочената по- долу информация, подредени в следната
последователност:
Абревиатура
на страната

Регионално
управление на
горите (ГСС)

Абревиатура на
страната
Регионална дирекция
по горите и Горска
семеконтролна
станция

Допълнителни
спецификации

Пореден номер на
записване на основния
сертификат за
съответната година

Година на
реколта

Двубуквен код
Изписва се с латински букви – BG
Код от буква и две цифри
РДГ и ГСС се обозначават със следните кодове:
Р01 – Берковица
Р02 –Благоевград
Р03 – Бургас
Р04 – Варна
Р05 – Велико Търново
Р06 – Кърджали
Р07 – Кюстендил
Р08 - Ловеч
Р09 – Пазарджик

Р10 – Пловдив
Р11 – Русе
Р12 – Сливен
Р13 – Смолян
Р14 - София
Р15 – Стара Загора
Р16 – Шумен
С01 – ГСС София
С02 – ГСС Пловдив

Допълнителни
спецификации

Едноцифрен код
Обозначава се с:
1 – от добив;
2 - смесване на партиди;
3 –материал, който не отговаря на изискванията на наредбата;
4 – внос от трета страна, който отговаря на изискванията на
наредбата.

Пореден номер на
записване на основния
сертификат през
съответната година
Година на реколта

Трицифрен код
Отбелязва се поредния номер на записване на основния
сертификат в списъка по чл. 52, ал. 9 (например 001, 002, 003 и
т.н.)
Двуцифрен код
Изписват се последните две цифри на съответната година
(например 2011 г. - записва се 11)

