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Вх.н……………………………….

Дата…………………………………

Оператор, код

Година

Заявление за първоначална сертификация

Заявление за промяна

Вид на промяната
1. Данни за оператора
Фирма (за ЮЛ)
Представляващ, име и фамилия
Име, презиме и фамилия (за ФЛ)
ЕИК

ИН по ДДС

Постоянен адрес: гр./с

УРН

Общ.

Обл.

Ул. н.
Адрес за кореспонденция: гр./с

Общ.

Обл.

Ул. н.
Тел.

E-mail:

Отговорник за биологичното земеделие (упълномощено лице)
Име

Фамилия

тел.

2. Общи данни за стопанството и дейностите
Стопанството е само биологично
Вид дейност

Стопанството е смесено (биологично и небиологично)
Биологична

Небиологична

Приложения

Растениевъдство

А1

Животновъдство

А2

Пчеларство

А3

Преработка, вкл. вино

А4

Разпространение

А5

Събиране на диворастящи

А6

Катогория площи на
стопанството

Размер на
площите, ха

Брой парцели
по КВС:

Брой парцели
по ИСАК

Брой

Брой животни

Брой пчелни семейства

Обща площ

Общ брой

Общ брой

Биологични площи

Биологични

Биологични

Площи в преход

В преход

В преход

Небиологични площи

Небиологични

Небиологични

Непродуктивни
площи

Дата:…………………….. Оператор, име и фамилия…………………………………..подпис…………………………
MD 10 Заявление за сертификация на биологично производство
Издание: 06 Версия: 01 Дата: 07/2018 Изготвен от: ОK Проверен/Одобрен от: Д
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3. Общи минимални изисквания
3. 1. Използване на означения за биологично производство.
Ще означавам като “биологични” и/или “в преход към биологично земеделие” само продукти, за които имам издадено
писмено доказателство за съответствие. При продажба на продукцията като биологична/в преход ще използвам етикети
след предварителна проверка от КЛ относно означенията за биологичен метод на производство
Приложен образец на етикет съгласно разпоредбите на чл. 23 - 25 от Регламент ЕО 834/2007
и чл. 57-62 от Регламент ЕО 889/2008
3.2 Документална отчетност
Поемам ангажимент да поддържам документална отчетност съгласно разпоредбите на чл. 66, 72 от Регламент ЕО
889/2008, да съхранявам копия/оригинали на цялата контролна документация, включваща най-малко документите, които
съм предоставил на КЛ и които са ми предоставени от КЛ, както и на всички оправдателни документи, регистрирани в
дневниците и всички допълнителни документи, имащи отношение към контролната дейност. Уведомен съм, че
издаването на копия на документи, които веднъж са предоставени от КЛ на оператора или от оператора на КЛ, или
заверка на документи, която не е изрично регламентирана в нормативен акт, се заплаща допълнително.
Ще водя документална отчетност на хартиен носител

на електронен носител

3.3. Транспорт – ще спазвам разпоредбите на чл. 31-33 от Регламент (ЕО) 889/2008 и ще извършвам и документирам
съответните проверки.
За транспорт на биологичната/в преход продукция ще се използват:
собствени (или наети от мен) транспортни средства, при което гарантирам тяхното подходящо почистване,
за което ще поддържам при всяко използване на транспортни средства съответните записи и ще ги
представям на КЛ за проверка и поемам отговорност за биологичния статус на продукцията по време на
транспорт;
транспортни средства на купувача (или наети от него), при което купувачът поема отговорност за
биологичния статус на продукцията по време на транспорт, за което ще представя писмен договор
между мен и купувача
3.4 Съхранение – мерки за идентификация и недопускане на замърсяване или смесване съгласно разпоредбите на чл.
35 от Регламент ЕО 889/2008
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 Бенефициент съм по мерките на ПРСР
Мярка: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Площи, с които съм бенфициент по съответната мярка (поредните номера на полетата от приложение А1.1):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Начална година …………………..Крайна година:……………………
3.6 Познанията ми за нормативните изисквания и практиките на биологичното производство са:
добри

слаби

липсват

3.7 Имам образование в областта на земеделието
Не
Да

Специалност…………….……………………Учебно заведение……………………………………………………

3.8 Преминал съм специализирани курсове по биологично земеделие/агроекология/опазване на околната среда
Не
Да

Курс……………………………………….обучаваща организация……………………………………………………
Прилагам копие от документ, удостоверяващ обучението

Дата:…………………….. Оператор, име и фамилия…………………………………подпис……………………………
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3.9 Стопанството ми е сертифицирано и по други стандарти
Не
Да

Стандарт……………………………………сертифицираща организация……………………..…………………..
Прилагам копие на сертификат.

3.10 Възложил съм дейности на трети страни
Не
Да

Дейност……………………………………..… Изпълнител……………………………………………………………
Прилагам копие от договор между мен и изпълнителя.

3.11 Изпълнявам дейности, възложени от трети страни
Не
Да

Дейност………………………………………… Възложител…………………….………………………………
Прилагам копие от договор между мен и възложителя.

Декларация съгласно чл. 63 от Регламент ЕО 889/2008
Чрез подписването и представянето на контролиращото лице на това заявление и приложените документи декларирам,
че приемам и се задължавам:
а) да осъществявам операциите в съответствие с разпоредбите за биологично производство; б) да приемам, при
наличие на нарушения или нередности, налагането на мерките от разпоредбите за биологично производство; в) да
поемам ангажимент да уведомявам в писмена форма купувачите на продукта, за да гарантирам, че означенията за
биологично производство са заличени от настоящата продукция; г) да приемам, в случай че аз и/или моите
подизпълнители се контролират от различни надзорни или контролни органи съгласно системата за контрол,
установена от съответната държава членка, обмена на информация между тези органи; д) да приемам, в случай че аз
и/или моите подизпълнители променяме своите контролни или надзорни органи, предаването на нашата контролна
документация на следващите контролни или надзорни органи; е) да приемам, в случай че се оттегля от системата за
контрол, да информирам незабавно съответните компетентни органи и контролни или надзорни органи; ж) да приемам,
в случай че се оттегля от системата за контрол, че контролната ми документация ще бъде съхранявана за период от
най-малко пет години; з) да приемам да информирам незабавно съответния контролен или надзорен орган или
съответните контролни или надзорни органи за всяка нередност или нарушение, засягащи биологичното състояние на
продуктите ми или на биологични продукти, доставени ми от други оператори или подизпълнители.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 71 от Регламент (ЕО) 889/2008 се задължавам всяка година преди датата,
посочена от контролиращото лице да го уведомявам за своята програма за производство на растителни култури, като
давам разбивка по парцели.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 64 от Регламент (ЕО) 889/2008 се задължавам да уведомявам навреме (в срок от
петнадесет дни) контролиращото лице за всяка промяна в описанието или мерките, посочени в член 63, и на
изискванията за първоначален контрол, предвидени в членове 70, 74, 80, 82, 86 и 88.
Дата………………… Оператор, име и фамилия ………………………………………подпис………………………………………
Необходими документи, освен посочените в приложенията
Приложими документи
Копие от документ за самоличност за заявителя, заверен “вярно с
оригинала”
Копия от скици на парцелите
Копия от ортофотокарти на парцелите, където е приложимо
Таблица за съпоставимост на скици и ортофотокарти
Копия от документи за право на ползване
Карта на производствената единица с означение на всички парцели и
помещения
Карта на производствената единица с означение на структурите,
зоните, производствените потоци, оборудването
Копие на удостоверение за регистрация на обекта
Списък на доставчиците и копия от сертификатите им
Копия от карти на зоните за събиране
Копие от карта, указваща местонахождението на пчелина
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