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.;
Закона за пчеларството;
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 (пчелина) и дейностите в него чрез
SForm 7.1-1 Заявление за сертификация на биологични продукти, неразделна част
към настоящата декларация;
Да поддържам пълното описание на стопанството (пчелина) 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 не използвам/произвеждам продукти, произведени чрез/от ГМО, хидропонно
производство и/или йонизиращо лъчение;
Да разполагам пчелина на площадка, в радиус от 3 км. от която източниците на
нектар и полен да са предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена
растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично
въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета, които не могат да окажат
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влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по
биологичен начин, както е описано в чл. 13 от Регламент (ЕО) №889/2008;
Да прилагам необходимите мерки за почистване на местата за съхранение,
производствените единици, използваните техника и оборудване;
При необходимост от подхранване на пчелните семейства, да го извършвам само при
условията и реда, описани в Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО) №889/2008
и Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.;
Да не използвам антибиотици и пестициди, а при борба с вредители и болести да
използвам само посочените в Регламент (ЕО) №834/2007 и Регламент (ЕО)
№889/2008 методи и разрешени субстанции;
Да не прилагам пчеларски практики и вещества, забранени при метода за биологично
производство;
Да предприемам мерки за елиминиране/ограничаване последствията и рисковете от
конвенционално отглежданите култури и други източници, намиращи се в радиус от
3 км от пчелина, които биха повлияли върху биологичния на метод на производство и
биха попречили на окачествяването на пчеларските продукти като произведени по
биологичен метод;
Да спазвам разпоредбите, описани в Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО)
№889/2008 и Наредба № 5 от 3 септември 2018 г., за биологично производство при
създаване/увеличаване/подновяване на пчелни семейства;
За направа на кошерите да използвам основно естествени и/или разрешени за
биологично производство материали, които не носят риск от замърсяване за
околната среда или пчеларските продукти;
Да използвам пчелен восък, произхождащ от биологични пчелини или такъв, който е
доказано незамърсен с вещества, недопустими/забранени за биологично
производство и събран от запечатки;
Да поддържам и предоставям актуална скица на парцела, в който е разположен
пчелина, а когато управлявам повече от един пчелин – за всеки един от тях;
Да поддържам и представям актуални счетоводни и други документи за всички
закупени, произведени и продадени продукти, както и всички други необходими
дневници и регистри, свързани с дейността ми;
Да поддържам и представям актуален пчеларски дневник, в който са отбелязани
всички извършени мероприятия във всеки един кошер от пчелина по дати и
количества(когато е приложимо);
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 SForm 7.2-3.3 План за биологично производство и Годишен план
за разположението на кошерите;
Да предоставям на КОСБП при „Агенция за биологична сертификация" ЕООД ежегодно
в срок до 1 април Карта на медоносната растителност (източници на нектар и полен)
в радиус от 3 км. и Лист с входяща информация за местоположението на пчелина и
медоносната растителност в района;
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Да сътруднича изцяло на КОСБП при АБС ЕООД и да осигурявам достъп до:
o Всички производствени площи в стопанството, включително и тези, които
не са включени в система за контрол на биологично производство;
o Всички помещения за производство, преработка и съхранение, включително
до използваната техника и оборудване.
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;
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:
 производствените площи и метода на производство;
 видовете и броя на продуктите / отглежданите животни;
 методи за производство.
Да уведомявам предварително КОСБП при практикуване на подвижно пчеларство и
да спазвам утвърдения за целта ред.
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
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КОСБП при АБС ЕООД съгласно Регламент (ЕО) №834/2007, Регламент (ЕО)
№889/2008 и последващите изменения и допълнения, и приложимото национално
законодателство;
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 пчеларство, 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;
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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