МD 10 ЗАЯВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 1
Всеки оператор и всеки подизпълнител попълва, подписва и представя отделна Заявка за
сертификация и отделна информация и декларация по чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008

Вх.н……………………………….

Дата…………………………………

Заявка за сертификация на биологично производство
☐ Заявка за първоначална сертификация
☐ Оператор
☐ Заявка за смяна на контролиращо лице
☐ Подизпълнител
☐ Заявка за промяна(включване/изключване на дейност и/или подизпълнител*
*При заявка за смяна на контролиращото лице моля посочете настоящото (старото) контролиращо лице и
причините за промяната:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Оператор/Подизпълнител:……………………………………………………………………………………………..........
(име, презиме и фамилия/наименование)

ЕИК………………………………… ИН по ДДС………….…………………….УРН………………………………………
Постоянен адрес/Седалище и адрес на управление: (гр./с., ул. н., община, област)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция: (гр./с., ул. н., община, област)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
тел. ………………………………..e-mail………………………………..……………..website………………………..….
Отговорник за биологичното производство............................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

Обща информация:
Биологична дейност – опишете кратко биологичните дейностите на стопанството (растениевъдство,
животновъдство, събиране на диворастящи, преработка, разпространение, внос):
....................................................................................................................................................................................
Небиологична дейност - опишете кратко небиологичните дейностите на стопанството (растениевъдство,
животновъдство, събиране на диворастящи, преработка, разпространение, внос)
....................................................................................................................................................................................
За дейност растениевъдство моля приложете Описание на площите, както следва:
Посочете общите площи на стопанството в ха:
Биологични площи..........................Площи в преход............................Конвенционални площи..........................
Приложете таблица на площите на стопанството, като използвате следния образец и посочите първо
биологичните площи, след това площите в преход и накрая конвенционалните площи:
Идентикатор по
КВС/КК

Площ по
КВС/КК

Идентификатор
по ИСАК

Култура
Биологично

Метод на отглеждане
В преход
Конвенционално

За дейност събиране на диворастящи моля приложете описание на зоните, както следва:
Зона

Компетентен орган по
управление

Дата..........................

Дата и номер на
декларация съгл.
Чл.......

Площ на
зоната,
ха

Брой инсруктирани
и обучени събирачи

Събирани
видове

Количества за
всеки събиран вид

Име и фамилия...................................................... Подпис................................................
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За дейност животновъдство моля приложете Описание на животните, както следва:
Приложете таблица на отглежданите животни, като използвате следния образец и посочите първо
биологичните животни, след това тези в преход и накрая конвенционалните
Идентикатор

Вид

Порода

Направление

Биологично

Метод на отглеждане
В преход
Конвенционално

За дейност пчеларство моля приложете описание на пчелните семейства, както следва:
Приложете таблица на отглежданите пчелини, като използвате следния образец и посочите първо
биологичните пчелини, след това тези в преход
Регистрационен номер на
животновъдния обект

Брой пчелни
семейства

Местоположение

Биологично

Метод на отглеждане
В преход

За дейност преработка моля приложете информация за производствените единици, както следва:
Местоположение
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Номер и дата на удостоверение за регистрация…………………………………………………………………………
Вид/категория произвеждани продукти и метод на производство (биологично/конвенционално или смесено)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Списък на доставчиците на суровини и техните контролиращи лица
………………………………………………………………………………………………………………………………………
За дейност внос приложете информация, както следва:
Приложете таблица за вида/категорията продукти, като използвате следния образец:
Пункт на
Помещения,
Контролиращо
Дата и номер
Вид/категория
Страна, от
влизане на
които ще се
лице на
на приложен
продукт
която се внася
продуктите в
изпозлват във
доставчика
сертификат
общността
връзка с вноса
Посочете дали сте бенефициер съм по мерките на ПРСР(коя мярка, начална и крайна година на проекта).
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Как оценявате познанията си за нормативните изисквания и практиките на биологичното производство
(например: отлични, добри, слаби, нямам познания).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Имате ли образование в областта на земеделието или хранителните технологии? В случай, че отговорът е
“да”, моля посочете специалност и учебно заведение.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Преминали ли сте специализирани курсове по биологично земеделие/агроекология/опазване на околната
среда? В случай, че отговорът е “да”, моля посочете наименованието на курса и обучаващата организация.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Стопанството Ви сертифицирано ли е и по други стандарти? В случай, че отговорът е “да”, моля посочете
наименованието на стандарта и сертифициращата организация.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Имате ли подизпълнители? В случай, че отговорът е “да”, моля посочете за кои дейности и приложете
списък на подизпълнителите и съответните им контролиращи лица.
.......................................................................................................................................................................................
В случай, че подизпълнителите също желаят да заявят сертификация към “Кю Сертификейшън”, моля
приложете отделна заявка и информация и декларация съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008 за
всеки подизпълнител*.
*Съгласно чл. 48, ал. 11 от Наредба н. 5 от 2018 г. подизпълнителите могат да извършват само следните групи дейности:
производство, преработка и съхранение

Дата..........................

Име и фамилия...................................................... Подпис................................................
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