
Списък
 на необходими документи за контрол при 

растениевъдни стопанства/ферми

№ Документи
1 Скици на полетата /парцелите/ и сградите, ползвани за складови помещения, 

сушилни и др.
Задължително се осигуряват копия на контролния орган на конвенционалните и 
сертифициращи полета;

2 Карта на местността
Всеки оператор/фермер отбелязва биологичните и конвенционални полета – копие 
на документите;
За сертифицирани площи – нотариален акт за собственост и/или копие от договор 
за наем на земята за най-малко за 5 години;

3 Регистър на полските дейности
Описват се всички дейности: садене, засаждане, торене, поливане и др. за всяко 
поле, което ще се сертифицира;

4 Декларация за използване на непозволени пестициди и торове
Декларацията  се  издава  от  трета  страна  /кметство,  горско  стопанство/  само  в 
случай, че в последните три години не са внасяни забранени средства съгласно 
Регламент 834/2007 на всеки парцел и от коя година не са ползвани тези вещества;

5 ГМО декларация
Декларация от доставчика на семената или посадъчния материал, че семената или 
посадъчния материал от културите не са генно модифицирани;

6 Документи за покупка и продажба
Фактури за закупуване на семена, торове, препарати и др.
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Списък 
на необходими документи за контрол при 

при животновъдни стопанства/ферми

№ Документи
1 Ветеринарен списък на животните

Списък  на животните, по номерата от ушните марки и порода;

2 Ветеринарен паспорт
Паспорти  на  животните,  в  които  са  отбелязани  всички  извършени  процедури: 
лечение, лекарства, използвани ваксини и др.;

3 Дневник на стадото
Представяне на информация с данни за: млеконадой или добито месо; загуба на 
животни; опис на закупените фуражи; опис на хранителната дажба; обеззаразяване 
на обори и съоръжения;

4 Документи за покупка и продажба
Документи за покупка на семена, препарати, хранителни добавки за животни и др.

5 Декларация за ГМО
Декларация от доставчика за закупен фураж, че не е ГМО. 

6 Скици и нотариални актове
за обори и складови помещения, използвани в животновъдството и/или договори за 
тяхното ползване.

Забележка: При сертификация на смесени стопанства/ферми се изискват всички документи 
за растителни и животновъдни стопанства/ферми.
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