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А3. Описание на производствената единица, конкретни мерки и предпазни мерки, прилагани с цел
спазване на разпоредбите за биологично производство (съгласно чл. 63 от Регламент ЕО 889/2008 на
Комисията) – Пчеларство - при наличие на повече от една производствена единица за всяка
производствена единица се попълва отделен формуляр А3.

(„производствена единица“ означава всички активи, използвани за производствения сектор, като например
производствените помещения, парцелите земя, пасищата, площите за дейности на открито, сградите за
животните, помещенията за складиране на културите, растителните продукти, животинските продукти,
суровините и всякакви други входни суровини, свързани с този конкретен производствен сектор; „стопанство“
означава всички производствени единици, функциониращи под общо управление с цел производство на земеделски
продукти)

1. Местоположение на пчелините
Ид. номер на пчелина и местоположение………………………………………………………………………………….
Прилагам копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект н. ……………………………………..
Пчелинът е разположен така, че в радиус от 3 км от площадката на пчелина източниците на нектар и полен
се състоят предимно от:
биологично отглеждани култури
естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие,
еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) No 1698/2005 на Съвета (1) или в член 22 от Регламент
1257/1999 на Съвета(2), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската
продукция като произведена по биологичен начин.
Конкретните култури и/или растителност са……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Прилагам карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите, и документация и
доказателства, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията,
посочени в регламент ЕО 889/2008 (например декларация от компетените власти).
Дата и вид на документа..............................................................................................................................................
Издаден от.....................................................................................................................................................................
Зоната, в която се намира пчелинът, е регистрирана заедно с идентификацията на кошерите. При местене
на пчелините ще уведомявам КЛ в срок до петнадесет дни преди местенето, като прилагам всички
необходими документи, характеризиращи новото местоположение на пчелина.
При управление на пчелините с цел опрашване на културите ще прилагам разпоредбите на чл. 41 от
Регламент ЕО 889/2008.
А.3.1 Програма за производство – пчеларство – година..........................
Номер на
пчелина

Брой
пчелни
семейства

Дата............................

Био/
преход

Начало
на
преходния
период

Местоположение на
пчелина

От дата

До дата

Вид
продукция

Прогнозно
количество

Оператор, подпис..................................
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2. Период на преход
Пчелните продукти ще бъдат продавани с означения за биологичния начин на производство, само когато
разпоредбите за биологично пчеларство са спазвани в течение най-малко на една година (За начало на
преходния период се счита датата на обявяване на дейността пред компетентния орган). По време на
периода на преход восъкът се заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство. След изтичане на
преходния период и най-малко петнадесет дни преди продажба на биологични продукти ще представя на
„Кю Сертификейшън“ образец на етикет за проверка.
Восъкът ще се заменя с:
Закупен биологичен восък (придружен с писмено доказателство (сертификат) за съответствие
Биологичен восък от собствено производство
Небиологичен восък – (при нови инсталации или по време на периода на преход пчелният восък,
произведен по небиологичен начин, може да се използва само там, където на пазара няма пчелен восък от
биологично производство; там, където за него е доказано, че не е замърсен от неразрешени за биологично
производство вещества (чрез анализи), и при условие че е събран от капака на кошера).
Програма за подмяна на восъка, номер на пчелина………………………………………………………….
Пореден
номер

Номер
кошера

Дата……………………..

на

Общ брой
восъчни
основи

Програма за подмяна на восъка, брой восъчни основи/година
година

година

година

Оператор, подпис………………………………..
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Програма за подмяна на восъка, номер на пчелина………………………………………………………….
Пореден
номер

Номер
кошера

Дата……………………..

на

Общ брой
восъчни
основи

Програма за подмяна на восъка, брой восъчни основи/година
година

година

година

Оператор, подпис………………………………..
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При подновяването на пчелните семейства в биологичните пчелини не повече от 10% годишно от пчелите
майки и пчелните семейства могат да се подменят с пчели майки и пчелни семейства, отглеждани по
небиологичен начин, при условие че пчелите майки и пчелните семейства се поставят в кошери с пити или
восъчни основи, произхождащи от пчелини за биологично производство.
3. Материали и практики
Кошерите са направени основно от естествени материали, които не носят риск от замърсяване за околната
среда или пчеларските продукти. В кошерите ще се използват само естествени продукти като прополис,
восък и растителни масла. По време на изваждането и събирането на меда няма да се употребяват
синтетични химически средства против насекоми. Няма да се извлича пчелен мед от пити с пчелно пило.
Няма да се практикува осакатяване, като например рязането на крилата на пчелите майки.
За целите на защита на рамки, кошери и пити, особено за защита от вредители, ще се използват само
родентициди (само при клопки) и съответните продукти, изброени в приложение II на регламент ЕО
889/2008, и по-конкретно:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
За дезинфекция на пчелини се прилага физическа обработка (например излагането на водна пара или пряк
пламък), и по-конкретно:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
Практиката на унищожаване на мъжкото потомство ще се прилага, само ако се налага да бъде спряно
нашествието на Varroa destructor (прилага се документ от ветеринарен доктор и се уведомява своевременно
КЛ).
В случаите на нашествия на Varroa destructor могат да се използват мравчена киселина, млечна киселина,
оцетна киселина и оксалова киселина, както и ментол, тимол, евкалиптол или камфор.
Ако въпреки всички изброени превантивни мерки, пчелните семейства се разболеят или бъдат нападнати от
паразити, те незабавно ще бъдат подложени на лечение и при необходимост могат да се разположат в
изолаторни пчелини (прилага се копие от ветеринарно-медицински дневник на пчелина и своевременно се
уведомява КЛ). Ако бъде приложено лечение със синтезирани по химически път алопатични продукти, по
време на този период подложените на лечение пчелни семейства ще се преместват в изолаторни пчелини,
а целият восък ще се заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство. Едногодишният период на
преход впоследствие ще важи за тези пчелни семейства. (прилага се копие от ветеринарно-медицинския
дневник на пчелина и се уведомява своевременно КЛ).
Ветеринарни лекарствени продукти могат да бъдат използвани в биологичното пчеларство, доколкото
такава употреба е разрешена в Р България (прилага се копие от ветеринарно-медицински дневник на
пчелина и своевременно се уведомява КЛ)
4. Хранене на пчелните семейства
Пчелните семейства се оставят с достатъчни запаси от мед и полен в края на производствения сезон, за да
преживеят зимата.
Хранене на пчелните семейства ще се извършва с биологичен мед, биологични захарни сиропи или
биологична захар и прилагане на доказателства за означаването им като “биологични” в случай, че не са
собствено производство. При извършване на хранене дейността ще се документира.
5. Документация
По отношение на употребата на храни в регистъра на пчелините ще се въвежда следната информация: вид
продукт, дати, количества и кошерите, в които е използван.
Когато се налага употребата на ветеринарни лекарствени продукти, видът продукт се отбелязва ясно,
включително и с означение на активните фармакологични вещества, заедно с подробности относно
диагнозата, дозировката, начина на прилагане, продължителността на лечението и законоустановения
карентен срок. Тази информация ще се декларира пред КЛ, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара
като произведени по биологичен начин.
Особено внимание ще се отдава на правилното изваждане, обработване и съхранение на пчеларските
продукти. Всички мерки, взети, за да бъдат спазени тези изисквания, грижливо ще се документират.
Изваждането на питите и операциите по ваденето на меда ще се записват в регистъра на пчелина.
Дата……………………..

Оператор, подпис………………………………..

MD 10 Заявление за сертификация на биологично производство - А3 пчеларство
Издание: 06 Версия: 01 Дата: 07/2018 Изготвен от: ОК Проверен/Oдобрен от: Д

4

