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План за управление (диворастящи) 
съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008 

 
 

Описание на производствените единици и мерките, гарантиращи спазването на 
биологичните стандарти и нормите за сертификация на „ОРГАНИК СЕРТ“ ООД 
 

Данни за оператора: 
Име: ЕГН: 
Адрес: ЕИК:  
Телефон: E-mail: 
Факс:  Представител:  
Дата:     Първи план за управление    Промяна 

Пояснете, в какво се изразява промяната: 
 

 

Събиране на диворастящи растения, плодове и други 

 

Зона за събиране, хабитат 
Опишете: 

Зоната за събиране и 
хабитат 

Мерките за спазване на биологичните 
стандарти Рисковете от замърсяване: 

   
   
   
 

Вид растение и продукт, мерки за биологично равновесие 
Опишете: 

Вида на растенията и 
продуктите 

Начините за 
събиране 

Периоди за 
събиране 

Мерки за гарантиране на 
равновесието на естествения 

хабитат: 
    
    
    
Берачите са преминали обучение за начините за събиране на диворастящи растения, с 
цел опазване на биологичното равновесие в естествения хабитат 

 ДА   НЕ 

 

Транспортиране на крайни продукти по направление: 
1. Опишете направлението 
и вида на придружаващия 
документ по продукти: 

 директна продажба;  собствена консумация; преработка; 

 преработка на ишлеме;  износ на трети страни;  друго. 

2. Вид продукт:  
3. Придружаващ документ:  
Пояснения: 
 
 

Начини за идентификация на Биологичните продукти 
1. Опишете: начините за идентификация на продукта от събирането до местата за складиране: 



Приложение 1-3б  
 

 

 
Разработил: Николай Ангелов Утвърдил: Росица Обрешкова  
Отговорник по качеството  Ръководител на ОРГАНИК СЕРТ   
30.11.2019 11.02.2020  Страница 2 от 2 

2. Използват ли се подходящи опаковки, предотвратяващи смесване или замяна на 
продукт? 

 ДА   НЕ 

3. Използва ли се етикет или придружаващ документ, указващ мястото и времето за 
събиране на партидата? 

 ДА   НЕ 

4. При транспорта и съхранението се взимат мерки за отделяне от продукти от 
конвенционално производство и други замърсители. 

 ДА   НЕ 

 

Документация 
Необходимо е да се 
попълват и съхраняват 
дневници и регистри 
съдържащи следната 
информация: 

 Дневник на събирането с информация за вид растение, част от растение, 
място и час на събиране; 

 Информация за количество събрана продукция от район, зона; 
 Списък на обучените берачи; 
 Начин на регистриране на продажбите. 

Пояснения: 
 
 

Мерки за разделение и транспорт 
Опишете мерките, гарантиращи 
идентифицирането на партидите с 
биологични продукти по време на 
складирането, съхранението, опаковането, 
пакетирането и транспортирането, за да се 
избегнат смесвания или влизането в 
контакт с конвенционални продукти. 

 получени продукти от буферни зони, се отделят и 
реализират само като конвенционални; 

 транспортират се само биологични продукти; 
 почистващи средства (само разрешените съгласно приложение 

VII на Регл.(ЕО) 889/2008); 
 използват се контейнери, само за биологични продукти; 
 друго. 

Пояснения: 
 
 

Идентификация и проследимост 
Опишете  системата на проследяване на продуктите и критериите за разпределяне на партидните номера: 
 
Мерки за контрол на подизпълнителите 
 
 

Етикетиране и продажби  
Опишете предназначението на употребата на сертифицираните продукти, указанията върху документите 
за продажба и ако ще се използват, на придружаващите документи (на хартиен или друг носител). 
 
 
 

Управление на документите и несъответствията 
Опишете мерките, приети за гарантиране правилното управление на документите (сертификати за 
съответствие, документи за покупки и продажби, дневници, финансово-счетоводни и т.н) и подходящо 
управление на партидите с не съответстващи продукти, на несъответствията и рекламациите. 
 
 
 
Дата: 

 
Оператор: 

(име, фамилия, подпис, печат) 
 


