Вх. № ………………….. /…………………..

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

(попълва се от КОСБП при АБС ЕООД)

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

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 предприятието
Промяна в дейностите

Промяна в асортимента
ПАРАЛЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО*




(попълва се само в случай на преработка на БИОЛОГИЧНИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ продукти)

Да

Не





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/предприятието:
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 

Данни за дейността
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, като с „ДА“ се отбелязват дейностите, които ще бъдат сертифицирани)

Изкупуване
Внос от ЕС
Внос от страни извън ЕС/трети страни
Съхранение
Пакетиране/Препакетиране
Физична обработка
Химична обработка
Топлинна обработка
Продажби в България
Износ в страни от ЕС
Износ в страни извън ЕС/трети страни

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

























ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВХОДЯЩИТЕ ПРОДУКТИ / СУРОВИНИ

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за ВСИЧКИ входящи продукти / суровини)

Суровина / Входящ продукт

Статут

(конвенционални, в преход, биологични)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ

(попълва се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО като се посочват ВСИЧКИ произвеждани продукти)

Вид продукт

Произвеждано
количество за
период *

Статут

(конвенционални, в
преход, биологични)

Заявен за
сертификация
съгласно Регламент
834/2007 и Регламент
889/2008 **

Да
Да
Да
Да






Не
Не
Не
Не






*Забележка: Посочва се количеството, в което се произвежда съответния продукт за определен
период (кг/година, кг/ден и др.). Ако се посочват прогнозни количества е необходимо те да бъдат
отбелязани.
**Забележка: С „ДА“ се отбелязват продуктите, които ще бъдат включени в система за контрол за
биологично производство, съгласно Регламент (ЕО) №834/2007 и Регламент (ЕО) №889/2008.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: (информация за входящи суровини и
произход, съставки, производствени процеси, предприети превантивни мерки от замърсяване,
внедрени системи за качество, упражняване на дейност като подизпълнител, наличие на
подизпълнители. При необходимост – всяка друга информация)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ: (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се прилага SForm 7.2-3.1 Годишна програма за
производство; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
настоящото заявление)

ПОСОЧЕТЕ

всички

документи,

които

прилагате

към

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Техника, инвентар, транспортни средства, складове и помещения
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)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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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