ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО
ЧЛ.63 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №889/2008 И ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН
Долуподписаният
.........................................................................................................................................................................................................
с ЕГН: …………………………………….., ЛК №: …………………………………….., изд. на …………..……...………….
От МВР - …………………………………………… с адрес: ………………………………………...…………………..……….
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на ..............................................................................................................................................................
СЪМ ЗАПОЗНАТ С:




















Регламент (ЕО) №834/2007;
Регламент (ЕО) №889/2008;
Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.;
Правилата за сертификация на КОСБП при АБС ЕООД;
Правилата за ползване на лого на КОСБП при АБС ЕООД;
Политиката за поверителност и защита на личните данни на АБС ЕООД
Списък с нарушения и санкции на КОСБП при АБС ЕООД (изготвен съгласно
Приложение №3 към чл. 48, ал. 6 от Наредба №5 от 3 септември 2018 г. и чл. 92г от
Регламент (ЕО) № 889/2008);
Ценоразпис на КОСБП при АБС ЕООД.
И СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ:
Да направя пълно описание на стопанството и дейностите в него, и да осъществявам
операциите в него в съответствие с разпоредбите за биологично производство;
Да не използвам/произвеждам продукти, произведени чрез/от ГМО, хидропонно
производство и/или йонизиращо лъчение;
Да не използвам неразрешени субстанции/вещества, включително и във фуража,
както и за директна консумация от животните /птиците/, отглеждани от мен по
биологичен начин;
Да прилагам необходимите мерки за почистване на цялата производствена единица,
включително местата/площите за отглеждане на животните, в това число площите за
лягане и раздвижване;
Да храня животните /птиците/ само с фуражи, със статут и в съотношение с
изискванията на Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО) №889/2008 и Наредба
№ 5 от 3 септември 2018 г., като представям необходимите писмени доказателства за
произхода, количеството и статута им;
Да не използвам антибиотици, витамини, хормони, стимулатори на растежа и други
синтезирани по химичен път препарати, а при борба с болести и наранявания да
използвам само разрешените в Регламент (ЕО) №834/2007 и Регламент (ЕО)
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№889/2008 методи и субстанции, и при условията и реда, посочени в същите и в
Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.;
Да не прилагам практики, които биха довели до страдание на животните;
Да осигурявам целогодишно достъп на животните до открити пространства и да не
практикувам връзване и изолация на животни. Да не отглеждам птиците в клетки;
При създаване на ново стадо/ято и подновяване на вече съществуващо, да спазвам
изискванията и ограниченията при въвеждане на животни/птици, определени в
Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО) №889/2008 и Наредба № 5 от 3
септември 2018 г.;
Да спазвам изискването общото количество оборски тор, употребено в стопанството
да не надвишава 170кг. азот годишно на хектар, а при необходимост да сключа
споразумение за сътрудничество с друг оператор за разпръскване на излишъците от
оборски тор;
Да отглеждам животните в помещения/площи, чиито размер е съобразен с
изискванията за минимална площ за отглеждането на съответния вид;
Да сътруднича изцяло на КОСБП при АБС ЕООД и да осигурявам достъп до:
o Всички помещения/парцели/площи в стопанството, включително и тези,
които не са включени в система за контрол на биологично производство;
o Всички помещения за отглеждане на животни/птици/, съхранение на
фуражи, животински и други продукти, помещенията за преработка и
съхранение, включително до използваната техника и оборудване;
Да поддържам и предоставям документи за собственост, планове и скици на
парцелите, помещенията за отглеждане, развъждане и т.н. на животни/птици/, за
складиране, съхранение и подготовка на фураж;
Да поддържам и представям актуални счетоводни документи за всички закупени,
произведени и продадени продукти;
Да поддържам, представям и да актуализирам своевременно „Регистър на
животновъдния обект”, „Дневник за използваните ветеринарно медицински
препарати” и всички други необходими дневници и регистри, свързани с дейността
ми.
Да съхранявам писмени доказателства за издадените ми разрешения за изключения
от правилата за биологично производство съгласно Наредба № 5 от 3 септември
2018г.;
Да предоставям на КОСБП при „Агенция за биологична сертификация" ЕООД ежегодно
в срок до 1 октомври годишен План за биологично производство;
Да предоставям на КОСБП при „Агенция за биологична сертификация" ЕООД ежегодно
в срок до 1 октомври годишен План за разпръскване на оборски тор за съгласуване от
КОСБП;
Да приемам наложените санкции от КОСБП при наличие на нарушения или
несъответствия.
Да приемам и да сътруднича при обмена на информация и да предавам при
необходимост нужната контролна документация между надзорни/контролни органи
в страната и други държави членки, включително и когато това се отнася до мои
подизпълнители;
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Да уведомя своевременно всички заинтресовани страни в случай на отказване,
временно спиране, ограничаване, отнемане или прекратяване на сертификацията,
включително и когато това се отнася до мои подизпълнители.
Да информирам незабавно КОСБП при АБС ЕООД и всички заинтересовани страни при
необходимост в случай на оттегляне от системата за контрол на биологично
производство;
Да уведомявам КОСБП при АСБ ЕООД в срок от 15 (петнадесет) дни за промени,
посочени в подаденото заявление:
o данни за идентификацията на декларатора;
o промени в производствената единица, както следва (но не само):
 производствените площи и метода на производство;
 видовете и броя на продуктите / отглежданите животни;
 методи за производство.
Да уведомявам незабавно съответните контролни/надзорни/компетентни органи за
всяка нередност или нарушение, засягащи биологичното състояние на продукцията
ми или на биологични продукти, доставени ми от други оператори или
подизпълнители.
Да изпълнявам административните и финансовите задължения, свързани с
контролната дейност и в определените за целта срокове.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм сертифициран / не съм сертифициран и/или в процес по сертификация за
посочениният/-те продукт и/или група продукти към друг орган по сертификация на
биологични продукти; (излишното се зачерква)
съм сертифициран за посочениният/-те продукт и/или група продукти към
........................................................................................................................................................................., с договор
................................................................................................., валиден до .................................................................,
като след посочената дата на валидност няма да дублирам дейноста/и по
сертификация за посочениният/-те продукт и/или група продукти; (точката се попълва
в случай, че на предходната е отбелязано „съм сертифициран“)









желая управляваното от мен стопанство да бъде включено в системата за контрол на
КОСБП при АБС ЕООД съгласно Регламент (ЕО) 834/2007, Регламент (ЕО) 889/2008 и
последващите изменения и допълнения;
при необходимост от прилагане действия/методи/мерки, определени като
приложими в особени обстоятелства, ще спазвам реда, описан Регламент (ЕО)
834/2007, Регламент (ЕО) 889/2008 и Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за
изпълнението им;
съм съгласен личните ми данни и данните, свързани с управляваното от мен
стопанство, да бъдат обработвани и съхранявани от КОСБП при АБС ЕООД за целите
на контрола и сертификацията;
ще спазвам стандартите за биологично животновъдство, съобразени със системата за
контрол на КОСБП при АБС ЕООД и в случай на несъответствие с гореспоменатите
биологични стандарти ще информирам писмено КОСБП при АБС ЕООД и няма да
продавам продуктите с позоваване на биологичния метод на производство;
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съм съгласен контролната ми документация да бъде съхранявана за период от поне 5
(пет) години от КОСБП при АБС ЕООД след оттегляне от системата за контрол на
биологично производство;
ще съхранявам всички документи, отнасящи се за биологичното производство,
включително и когато това се отнася до мои подизпълнители поне 5 (пет) години.

Информиран съм, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .........................

ДЕКЛАРАТОР: ...............................................................
/име, фамилия, подпис /

Забележка: Декларацията се попълва от управителя/собственика – оператор на биологични продукти.
Ако управлението принадлежи на повече от едно лице, декларацията се попълва от всички управители.
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