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ДЕКЛАРАЦИЯ / DECLARATION 
 

на продавача съгласно член 5, буква е) и член 11 на Регламент (ЕС) 2018/848/  
of the seller in accordance with Article 5 (f) and Article 11 of Regulation (EU) 2018/848 

 
 
Аз, долуподписания/ With my signature below, 
……………………….................................................................................................................., 
в качеството си на/ title ………............................................................................, 

на/in company ……………….................................................................................,  

с адрес/by address ……………………………………………………….………..., 

ЕИК/ЕГН/Identity No ……………………………………………………....…… 

 
Удостоверявам, че/ I certify 

 Предоставените/ Provided 
 Продадените/ Sold 
 Собствените/ Owned 

семена, посадъчен материал/ seeds, planting material: 
 
Култура/ Plant Culture 
 

Вид/ 
Type 

Сорт/ 
Kind 

Идентификация 

(например партида или 

инвентарен номер)/ 
Identification (e.g. batch or 

inventory number) 

Компоненти (Избройте всички 

компоненти на продукта/използвани в 

последния процес от производството)/ 
Components (List all product components used 

in the final production process) 

Общо количество 
(Семена- кг; посадъчен 

материал- брой)/ 
Total 

(Seeds - kg; planting 
material - piece.) 

     
     
     
     

 
   Декларирам, че този продукт не е произведен нито „от“, нито „чрез“ ГМО, по смисъла 
на член 5, буква е) и член 11 на Регламент (ЕС) № 2018/848. Нямам никаква информация, 

която би показала, че това твърдение е невярно. Следователно заявявам, че 

горепосоченият продукт е съобразен с изискванията за забраната на използването на 

ГМО. Декларирам, че горепосоченият продукт не е произведен по метода на 

хидропонното производство. Декларирам, че не са третирани /обеззаразявани/ след 

добиването им с непозволени  вещества. 
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Ангажирам се да информирам своя клиент и неговите контролни/надзорни органи 

незабавно, ако тази декларация бъде оттеглена или променена, или ако се появи някаква 

информация, която да постави под съмнение верността ѝ. Упълномощавам надзорния 

или контролния орган, който осъществява контрол/надзор над нашия клиент, да провери 

верността на тази декларация и ако е необходимо, да вземе проби за анализиране. 

Приемам също тази задача да бъде изпълнена от независима институция, която е била 

назначена писмено от контролния орган.  
   С подписа си поемам отговорността за верността на тази декларация./ 
    
   I declare that this product has not been produced 'from' or 'through' GMOs within the meaning of 
Article 5 (f) and Article 11 of Regulation (EU) № 2018/848. I have no information to show that this 
statement is incorrect. Therefore, I declare that the above product complies with the requirements for 
the prohibition of the use of GMOs. I declare that the above product is not produced by hydroponic 
production method. I declare that they are not processed (decontaminated) after extraction with 
illegal substances. 
If this statement is retracted or amended, or if any information arises that would call into question its 
accuracy, I undertake to inform my client and his supervisory/supervisory authorities immediately. I 
authorize the audit or control organization that controls /supervises our client to confirm the accuracy 
of this statement and, if necessary, to take samples for analysis. I also agree that this task should be 
performed by an independent body appointed in writing by the control body. 
By signing, I am responsible for the accuracy of this statement. 
 
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по НК за невярно деклариране/ I am 
aware of the criminal liability I have assumed under the Criminal Code for misrepresented 
information. 
 
 
* При възникнали спорове, водеща версия е българската/ In case of dispute, the leading version is the 
Bulgarian version. 
 
 
 
 
Дата, място/Date, place:                                                                 Подпис/Signature: 


