ЗАЯВКА
за сертифициране на биологично производство
съгласно регламент ЕО 834/2007
Вид заявка
Първа заявка
Заявка за промяна

Причини за промяна

Дейност

Промяна в данните
Промяна в дейността
Промяна в прозв.
единици
Промяна на контролния
орган

Производство
Преработка
Внос/Износ
Събиране на
дивораст. продукти

Данни на оператор:
Физическо лице …………………………. Дружество……………………….
ИН по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС…………………………………..
Идентификационен номер:……………………………………
Име/наименование…………………………………………….
Местоживеене/Адрес на управление: ул.....................................................................
гр./с………………………………………; п.к…………………;общ……………….
тел. за връзка…………………………….;факс……………….; e-mail……………..
Адрес за кореспонденция: ул......................................................................................
гр./с. ..............................................................;п.к................................; общ......................
Управител( попълва се за юридически лица): ................................................................
Име, презиме, фамилия :.....................................................................................................
Контролен орган
Име
1..............................................................
2.............................................................

ФК/БП-01

Контролирана дейност:
1............ 2. ..........
3. ......

4.........
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Заявка за сертификация на биологично производство
Сектор- Растениевъдство
Данни за площите
Обща площ, ха

Производствена площ, ха

Производствени площи -.........................

Конвенционална ................

Пасища и ливади-......................................

В преход .............................

Непродуктивни площи-...........................

Биологична...........................

Гори-.........................................................
Сел. стопански
култури

Био

Конвенционални

Помещения
за преработка и
съхранение
Помещения за
преработка:

Био

Конвенц.

 Собствени
 Външни
 Други
Складове:

ФК/БП-01



Собствени



Външни



За продукция



За техника



За РЗ
средства



За торове



Силози



Други

2

1.1. Същност на дейността
/Опишете най-общо биологичните ( конвенционалните) дейности свързани с
производството.
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.2. Описание на биологичния продукт / вид, сорт, год. на отглеждане и др./
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Заявка за сертификация на биологично производство
Сектор - Животновъдство
Описание на производствената единица
Име/Наименование..............................................; Адрес:...................................................
ИН по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС………………………
Идентификационен номер:………………………; тел./факс.; GSM.................е-mail

Вид, категория

Метод на
производство
Био
Конвенц.

Брой
животни/ха

Направление
мляко месо разплод друго

 Еднокопитни
 Биволи
 Говеда
 Телета
 Телета 1-2г.
 Мъжки телета
 Юници
 Млечни крави
 Овце
 Кози
 Прасенца
 Свине майки
 Свине за
угояване
 Пилета
бройлери
 Кокошки
носачки
 Зайкини
 Пчелни
ФК/БП-01

4

семейства
 Други
 Други
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Заявка за сертификация на биологично производство
Сектор- Преработка

Център за преработка
Само за биологични продукти Да Не
ул................................................................................., № .......................................
гр./с. .........................................................................., общ.......................,обл......................

Дейности по преработка
Продукти от растителен
Собствено
Продукти от животински
произход
производст
произход
во
 Мелене
 Клане
 Приготв. на тестени
 Разфасовка
изделия
 Месни продукти
 Зеленчукови консерви
 Месни консерви
 Плодови консерви
 Колбаси
 Олио и масла
 Мляко прясно
 Винификация
 Сирене/
 Алкохол/дестилати
кашкавал
 Подправки/билки
 Масло
 Фуражи
 Кисело мляко
 Замразяване
 Друго
 Сушене
 Пакетиране
 Замразяване
 Етикетиране
 Сушене

Собствено
производств
о

Вид дейност...........................................................................................................................
Периодична............................................................Капацитет за преработка...................
Постоянна...............................................................Капацитет за съхранение...................

Вид дейност...........................................................................................................................
Периодична............................................................Капацитет за преработка...................
Постоянна...............................................................Капацитет за съхранение...................
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Заявка за сертификация на биологично производство
Сектор- Внос/Износ

Център на внос/износ
Само за биологични продукти Да Не
ул....................................................................................................№...................................
гр./с......................................................;общ.........................................;обл..........................

Растения или части от тях

Вид на внасяните продукти
Животни

Полуфабрикати от растителен
произход

Полуфабрикати от животински
проиход

Преработени
продукти
растителен произход

Преработени
продукти
животински произход

от

Семена

Друго

Посадъчен материал

Друго

Структури и помещения
Хладилни камери

Силози
Складове за растит. продукти

за растителни продукти

Складове за живот. Продукти

за животински

На вносителая
Външни

ФК/БП-01

от

Структури и помещения за преработка/опаковка
Друго
Друго
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Заявка за сертификация на биологично производство
Обработваеми площи

№

Населено място

ФК/БП-01

Идентиф.

Площ според метода на производство
Площ/ха
Конвенц. В преход
Био
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Заявка за сертификация на биологично производство
Блокове на стопанството
Пореден номер

Населено място

Площ/ха

Идентификатори

Дата на последно изполване на средства, несъвместими с
Регламент ЕО834/2007 и посл. изменения и допълнения. ...........................................................
Метод на производство:

Пореден номер

конвенционално ........

в преход.......

Населено място

биологично...........

Площ/ха

Идентификатори

Дата на последно изполване на средства, несъвместими с
Регламент ЕО834/2007 и посл. изменения и допълнения. ...........................................................
Метод на производство:

Пореден номер

конвенционално ........

в преход.......

Населено място

биологично...........

Площ/ха

Идентификатори

Дата на последно изполване на средства, несъвместими с
Регламент ЕО834/2007 и посл. изменения и допълнения. ...........................................................
Метод на производство:
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конвенционално ........

в преход.......

биологично...........
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Заявка за сертификация на биологично производство
Помещения и структури

№

Населено
място

ФК/БП-01

Адрес

Конвенц.
Био
Обем/куб.м. Обем/куб.м.

Предназначение
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Заявка за сертификация на биологично производство
Д Е К Л А РА Ц И Я

Долуподписаният/а.................................................................................................................
в качеството ми на титуляр
/
представител
СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ДА:
- включа стопанството/предприятието в системата на контрол на ОСП при
Булгарконтрола АД съгласно действащите нормативни актове:
- извършвам дейностите в описаните площи в съответствие с изискванията на
Регламент ЕО 834/2007 и последните изменения и допълнения;
- приемам, в случай на несъответствие санкциите, предвидени в Регламент ЕО
834/2007 и последните изменения и допълнения;
- приемам, предложените от ОСП изпитвателни лаборатории за извършване на анализ
на продукт и/или група продукти, а при несъгласие, да представя аргументиран
писмен отказ;
- уведомявам Сертифициращия орган за следните промени, посочени в Заявката в
срок от 30 /тридесет/ дни:
- данни за идентификацията на декларатора или Органа за контрол;
- промени в производствената единица, както следва:
- производствените площи и метода на производство;
- видовете и броя на отглежданите животни;
- производствената дейност;
- промени в дейностите, като следва:
- растениевъдство;
- животновъдсво;
- преработка;
- внос/износ
- осигурявам свободен достъп на проверяващите до местата за производство,
преработка, съхранение, до различните помещения и документите, необходими за
извършване на инспекцията;
- предоставям на Контролния орган ежегодно в срок до 31 януари годишна програма
за производство;
- изпълнявам административни и финансови задължения, свързани с контролната
дейност.
ПОВЕРЯВАМ
Контрола на дейностите, описани в тази заявка на ОСП при Булгарконтрола АД, със
седалище: гр. София, ул. “Парчевич” № 42 ,ет.9 и 10.
Разрешение на Министъра на земеделието и храните №
За неверни данни, посочени в тази Заявка, нося отговорност пред закона.

Дата :
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Подпис:
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