ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО
ЧЛ. 39 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 И ЗА ИЗБОР НА КОНТРОЛИРАЩ ОРГАН
Долуподписаният(та)
.........................................................................................................................................................................................................
с ЕГН: …………………………………….., ЛК №: …………………………………….., изд. на …………..……...………….
От МВР - …………………………………………… с адрес: ………………………………………...…………………..……….
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
в качеството ми на ..............................................................................................................................................................
СЪМ ЗАПОЗНАТ(А) С:



















Регламент (ЕС) 2017/625;
Регламент (ЕС) 2018/848 и приложимото към него законодателство;
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз;
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 чл. 41,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/848 и приложимото законодателство);
Ценоразпис на КОСБП при АБС ЕООД.
И СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ:
Да направя пълното описание на биологичната производствена единица или
производствената единица за преход към биологично производство, както и на
дейностите, които трябва да бъдат извършени в съответствие с Регламент (ЕС)
2018/848 и съпътстващото го законодателство чрез SForm 7.1-1 Заявление за
сертификация на биологични продукти, неразделна част към настоящата декларация;
Да поддържам пълното описание и информацията за дейностите в него актуални и
при необходимост да подавам актуализирани SForm 7.1-1 Заявление за сертификация
на биологични продукти и/или настоящата декларация;
Да осъществявам операциите в него в съответствие с разпоредбите за биологично
производство;
Да предприема подходящите практически мерки за осигуряване на съответствието с
Регламент (ЕС) 2018/848 и съпътстващото го законодателство;
Да спазвам принципите за биологично производство, описани в чл. 5 от Регламент
(ЕС) 2018/848, без да се ограничавам до изброените;
Да не използвам неразрешени субстанции като изкуствени торове или химикали като
хербициди, пестициди, инсектициди, фунгициди;
Да не използвам/произвеждам продукти, произведени чрез/от ГМО, хидропонно
производство и/или йонизиращо лъчение;
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Да поддържам и подобрявам почвеното плодородие с подходящо сеитбообръщение,
като използвам оборска тор, зелено торене, засаждане на бобови култури и/или други
подходящи мерки за целта;
Да контролирам борбата с вредителите и болестите само с посочените в Регламент
(ЕС) 2018/848 и съпътстващото го законодателство субстанции/вещества, а
контролът на плевелите да се извършва механично или с разрешени препарати;
Да предотвратявам замърсяването на полетата и продуктите с неразрешени
субстанции/вещества чрез необходимите буферни зони и други мерки, съгласно
горепосочените регламенти;
Да прилагам необходимите мерки за почистване на използваните техника и
оборудване, на местата за съхранение, производствените и всички останали единици
в стопанството;
Да използвам биологичен посевен/посадъчен материал, а при невъзможност конвенционален такъв само и единствено в случаите, описани в Регламент (ЕС)
2018/848 и приложимото към него законодателство при изпълнение реда и
разпоредбите, посочени в тях;
С оглед извършването на официалния контрол или другите официални дейности да
предоставям на служителите на компетентните органи и КОСБП при АБС ЕООД
достъп до:
o оборудването, транспортните средства, помещенията и другите места под
мой(на ОБП) контрол и заобикалящата ги среда;
o (моите/на ОБП) компютъризирани системи за управление на информацията;
o животните и стоките под мой (на ОБП) контрол;
o (моите/на ОБП) документи и всякаква друга относима информация
Да съдействам и сътруднича на служителите на компетентните органи и на КОСБП
при АБС ЕООД при изпълнението на задачите им;
Да поддържам и предоставям актуални скици на парцелите/помещенията;
Да поддържам и представям счетоводни документи за всички закупени, произведени
и продадени продукти; закупени торове и продукти за растителна защита;
Да поддържам и представям дневници/регистри с всички дейности, извършени
агротехнически мероприятия, отразени по дати и за използване на разрешени и/или
неразрешени продукти;
Да поддържам и актуализирам своевременно всички необходими дневници и
регистри, свързани с дейността ми;
Да съхранявам писмени доказателства за издадените ми разрешения за изключения
от правилата за биологично производство съгласно реда и сроковете, посочени в
националното законодателство;
Да приемам наложените санкции от КОСБП при АБС ЕООД 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 заинтересовани страни в случай на отказване,
временно спиране, ограничаване, отнемане или прекратяване на сертификацията,
включително и когато това се отнася до мои подизпълнители;
Да информирам писмено и без излишно забавяне купувачите на продуктите и да
обменям съответната информация с компетентния орган, КОСБП при АБС ЕООД или,
когато е целесъобразно, с контролния или надзорния орган, в случай че е обосновано
несъответствие, че съмнение за несъответствие не може да бъде изключено или, че е
установено несъответствие, засягащо биологичния характер на въпросните
продукти;
Да приемам предаването на контролната документация в случай на промяна на
контролния или надзорния орган или, в случай на оттегляне от биологично
производство, да съхранявам контролната документация, изготвена от последния
контролен или надзорен орган, за период от най-малко пет години;
Незабавно да информира компетентния орган, КОСБП при АБС ЕООД или органите,
определени в съответствие с член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/848, в
случай на оттегляне от биологично производство;
Да приемам обмена на информация между тези орган, в случай че подизпълнителите
се контролират от различни контролни или надзорни органи;
Да уведомявам КОСБП при АБС ЕООД в срок до 10 (десет) работни 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;
 култури;
 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;
В срок до 10 януари на всяка година да предоставям на КОСБП при АБС ЕООД годишна
план-програма (SForm 7.2-3.2 План за биологично производство) за започващата
стопанска година и при промяна да изпращам актуализирана годишна план-програма
в срок до 10 работни дни преди засяване/засаждане;
Да изпълнявам административните и финансовите задължения, свързани с
контролната дейност и в определените за целта срокове.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм сертифициран(а) / не съм сертифициран(а) и/или в процес по сертификация за
посочениният/-те продукт и/или група/категория продукти към друг орган по
сертификация на биологични продукти; (излишното се зачерква)
съм сертифициран(а) за посочениният/-те продукт и/или група/категория продукти
към .................................................................................................................................................................................., с
договор ................................................................................., валиден до ..............................................................,
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като след посочената дата на валидност няма да дублирам дейноста/и по
сертификация за посочениният/-те продукт и/или група/категория продукти
(точката се попълва в случай, че на предходната е отбелязано „съм сертифициран(а)“)













желая управляваното от мен стопанство да бъде включено в системата за контрол на
КОСБП при АБС ЕООД съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 и приложимото към него
законодателство, в т.ч. европейско и национално;
при необходимост от прилагане действия/методи/мерки, определени като
приложими в особени обстоятелства, ще спазвам реда, описан в Регламент (ЕС)
2018/848 и приложимото към него законодателство, в т.ч. европейско и национално;
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 земеделие за парцелите/ площите/
помещенията/ транспортните средства и културите, включени в 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 като биологични или със статус „в преход“;
ако имам съмнение, че даден продукт, който съм произвел(а), обработил(а),
внесъл/внесла или получил(а) от друг оператор, не е в съответствие с Регламент (ЕС)
2018/848 и приложимото към него законодателство, при спазване на член 28,
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848:
o ще идентифицирам и ще обособявам съответния продукт;
o ще проверявам дали съмнението за несъответствие може да бъде
обосновано;
o няма да пускам въпросния продукт на пазара като биологичен продукт или
като продукт, произведен при преход към биологично производство, и няма
да го използвам в биологично производство, освен ако съмнението за
несъответствие може да бъде изключено;
o когато съмнението за несъответствие е обосновано или не може да бъде
изключено, незабавно ще информирам съответния компетентен орган или
когато е целесъобразно съответния контролен или надзорен орган и ще му
предоставя наличните елементи, когато е уместно;
o ще сътруднича изцяло със съответния компетентен орган или, когато е
целесъобразно, със съответния контролен или надзорен орган при
проверката и определянето на причините за предполагаемото
несъответствие.
ако имам съмнение, поради наличието на продукт или вещество, които не са
разрешени в съответствие с член 9, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС)
2018/848 за използване в биологичното производство, в продукт, който е
предназначен да се използва или да се предлага на пазара като биологичен продукт
или продукт, произведен при преход към биологично производство, че този продукт
не съответства на Регламент (ЕС) 2018/848 и приложимото към него
законодателство:
o ще идентифицирам и ще обособявам съответния продукт;
o ще проверявам дали съмнението може да бъде обосновано;
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o няма да предлагам съответния продукт на пазара като биологичен продукт
или продукт, произведен при преход към биологично производство, и няма
да го използвам в биологично производство, освен в случай, че съмнението
може да бъде изключено;
o когато съмнението е обосновано или не може да бъде изключено, незабавно
ще информирам съответния компетентен орган или по целесъобразност
съответния контролен или надзорен орган и ще му предоставя наличните
елементи, когато е приложимо;
o ще оказвам пълно съдействие на съответния компетентен орган или, по
целесъобразност, съответните контролен или надзорен орган при
идентифицирането и проверяването на причините за наличие на
неразрешени продукти или вещества.
съм съгласен(а) 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(а) 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.
** В изпълнение на чл. 39, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/848 SForm 7.1-2.1 –2.4 „Декларация за
спазване на изискванията за сертификация съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС) 2018/848 и за избор на
контролиращ орган“ се актуализира при необходимост. Съгласно чл. 9, параграф 5 от Регламент (ЕС)
2017/625 и с оглед свеждането на административната тежест до минимум, в случаите, в които при
подаване на заявление за промяна няма промени в информацията, посочена в цитираната декларация, тя не
се подава отново от ОБП. Към заявлението се счита за приложена последно подадената такава декларация
от ОБП.
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