Вх. № ………………….. /…………………..

Прегледано на: …………………………………
от: ……………………………………………………..
……………………………………………………..

(попълва се от КОСБП при АБС ЕООД)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за сертификация на биологични продукти
съгласно Регламент (ЕО) 834/2007, Регламент (ЕО) 889/2008, последни
изменения и допълнения.
Вид заявление:
ДЕЙНОСТ
Растениевъдство



Първоначално 

Животновъдство



Събиране на диворастящи

ВИД ЗАЯВЛЕНИЕ
За промяна 
Промяна на контролен орган
ПРИЧИНИ ЗА ПРОМЯНА




(попълва се само в случай на Заявление за промяна)

Промяна в данните за оператора

Промяна в площи/култури
Промяна в дейностите

Промяна в броя на животните
ПАРАЛЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО*




(попълва се само в случай на едновременно БИОЛОГИЧНО И КОНВЕНЦИОНАЛНО производство)

Да

Не





*Забележка: В случай, че няма да се сертифицира цялото стопанство, задължително се попълва
таблица „Опис на конвенционалните култури/животни“. В нея се посочват всички
парцели/площи/животни от стопанството, които остават конвенционални и няма да се
сертифицират.

Данни за оператора (ОБП)
Физическо лице



Юридическо лице



ДАННИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
(попълва се само за Физически лица)

Име:
Постоянен адрес:
ЕГН:
Телефон:
e-mail:
Адрес за кореспонденция:
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
(попълва се само за Юридически лица)

Име:
Адрес на управление:
ЕИК/БУЛСТАТ:
№ по ЗДДС:
МОЛ:
ЕГН:
Телефон:
e-mail:
Адрес за кореспонденция:
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Трансфер
ТРАНСФЕР ОТ ДРУГ КОНТРОЛЕН ОРГАН

(попълва се само при промяна на контролния орган)

Наименование и кодов номер на стария
контролен орган:
Начало на преходния период:
Статус на стопанството:
Дата на последна инспекция:
Приложен доклад от последна инспекция:
Приложен план за биологично производство:
Отправено предизвестие за прекратяване:
Дата на изтичане/прекратяване на договор:

В преход



Биологично

Да 
Да 

Не 
Не 



Растениевъдство
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРЦЕЛИТЕ/ПОЛЕТАТА В СТОПАНСТВОТО
(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при растениевъдни и смесени стопанства)

Идентификация по КВС/КК
№

Местоположение

ЕКАТТЕ

(задължително)

Ид. №

Идентификация по БЗЗ/
БЗС (препоръчително)

Площ

Ид. №

Площ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЛТУРИ/РАСТЕНИЯ

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при растениевъдни и смесени стопанства)

Култура

Ид. № на парцела
(по КВС/КК/БЗС)

Площ*

Статут**
(конвенционални, в
преход, биологични)

*Забележка: Посочва се площта, върху която се отглежда посочената култура. Площта, върху която
се отглежда посочената култура може да е равна или по-малка от площта на парцела
**Забележка: Посочва се статута към датата на подаване на заявлението.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЧАКВАНАТА ПРОДУКЦИЯ / РЕКОЛТА

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при растениевъдни и смесени стопанства като се посочва продукцията,
която ще бъде сертифицирана)

Вид продукция

Дата на
последно
третиране с
непозволени
препарати

Година на
засаждане/засяване
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ:
(сортове,
предприети
превантивни мерки от замърсяване, буферни зони, упражняване на дейност като
подизпълнител, наличие на подизпълнители. При необходимост – всяка друга информация)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ: (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прилага SForm 7.2-3.2 План за биологично
производство; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
настоящото заявление)

ПОСОЧЕТЕ

всички

документи,

които

прилагате

към

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Събиране на Диворастящи
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЙОНИТЕ НА СЪБИРАНЕ И СЪБИРАЧИТЕ

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при събиране на диворастящи, като се посочват парцели и/или площи
на събиране)

Местоположение*
GPS координати
Източници на замърсяване **
Особености

на

местността

(Натура 2000, резерват, гори и горски
площи, др.)

История на местността
(посочете последните третирания на
площите в местността и периода на
третирането им)

Брой събирачи
Квалификация на събирачите
*Забележка: Посочва се населено място, община, област и наименование на местността
**Забележка: Посочва се всички най-близки източници на замърсяване и разстоянието, на което се
намират от районите на събиране

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНИТЕ РАСТЕНИЯ
(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при събиране на диворастящи)

Наименование
Латинско

Местно

Част от
растение
(цвят, плод, стрък,
листа)

Период на
събиране

Количество
(събрани /
планирани)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: (Начин на транспортиране до

място за съхранение/продажба, предприети превантивни мерки от замърсяване,
упражняване на дейност като подизпълнител, наличие на подизпълнители. При
необходимост – всяка друга информация)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ: (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прилага SForm 7.2-3.2 План за биологично
производство; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
настоящото заявление)

ПОСОЧЕТЕ

всички

документи,

които

прилагате

към

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Животновъдство
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДНИЯ ОБЕКТ

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при животновъдни стопанства / пчелини)

№ на животновъдния обект
Местоположение*
GPS координати
Изхранване / медоносна
растителност **
Особености

на

местността

(Натура 2000, резерват, гори и горски
площи, др.)

*Забележка: Посочва се населено място, община, област и наименование на местността
**Забележка: Посочва се информация относно фуража и пасищата, с изключение на пчелите. При
отглеждане на пчелни семейства се описва медоносната растителност в радиус от 3 км. от
площадката на пчелина.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ
(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при животновъдни стопанства / пчелини)

Вид/порода

Направление*

Брой

Статут**

(конвенционални, в преход,
биологични)

*Забележка: За животните, които могат да се отглеждат за мляко и за месо, задължително се
посочва направлението, за което се отглеждат.
**Забележка: Посочва се статута към датата на подаване на заявлението.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: (предприети превантивни мерки
от замърсяване, упражняване на дейност като подизпълнител, наличие на подизпълнители.
При необходимост – всяка друга информация)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ: (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧЕТЕ всички документи, които

прилагате към настоящото заявление. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прилага инвентаризационен опис /
опис на ушните марки на животните и SForm 7.2-3.3 План за биологично производство; При
всички видове животни с изключение на пчели ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прилага план за
разпръскване на животински тор и ако са налични – Споразумения с други стопанства за
разпръскване излишъците от животински тор)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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Техника, инвентар, транспортни средства, складове, помещения в стопанството
и инсталации за складиране на животински тор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИКА, ИНВЕНТАР, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СКЛАДОВЕ,
ПОМЕЩЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, като при описание на помещения се посочват всички помещения, вкл.
складови, производствени и/или такива, в които се извършват операции по обработка и/или
опаковане и/или други дейности)

Вид

Предназначение

Описание

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: (посочете всичко, което сметнете за необходимо)
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ: (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧЕТЕ всички документи, които
прилагате във връзка с използваната техника, инвентар, транспортни средства, складове,
помещения в стопанството и инсталации за складиране на животински тор – при наличието
на такива)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ОПИС НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ/ЖИВОТНИ

(Попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО като се посочват всички конвенционални парцели/площи/животни в
стопанството. Посочените парцели/площи/животни НЯМА да се сертифицират)

№

Местоположение

Идентификация

Култура/
животни

Площ / брой

Подавам настоящото заявление в съответствие с чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№889/2008 като неразделна част от Декларацията по чл. 63 от същия регламент.
Дата ...........................

Заявител :...............................................................................................
(име, фамилия, подпис)
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