
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
СХЕМА А 

 

Заявка за сертификация - растениевъдство, диворастящи, 
продукти от растениевъдство  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 
Годишна програма за производство (ГПП)  
План за управление (растениевъдство) съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008   
План за сеитбообръщение  
Дневник на почистване на използвания инвентар и оборудване   

Декларация за съответствие на оборски тор   
 
 

 

 

Приложения към заявката за сертификация на диворастящи 
растения (билки), плодове и други от естествени местообитания 
Годишна програма за събиране на диворастящи растения (билки, гъби и плодове)   

План за управление (диворастящи) съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008   
Декларация за проведените обучения на билкосъбирачите   
 

 

 Заявка за сертификация - животновъдство, продукти от животновъдство  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Годишна програма – животновъдство   
План за управление (животновъдство) съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО)889/2008   
План за сеитбообръщение (ако е приложимо)  
Дневник на почистване на използвания инвентар и оборудване (ако е приложимо)  
Декларация за съответствие с оборски тор (ако е приложимо)  
Регистър на животните във ферма/предприятие   
Дневник за проведените дезинфекционни мероприятия в помещенията и складовете   
Дневник за съответствие на получените фуражи   
Списък на сертифицираните доставчици   
Декларация за проведено обучение на персонала   
Декларация за съответствие на продуктите  
Изходящ дневник за непреработена земеделска продукция  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Годишна програма – пчеларство  
Дневник за проведените дезинфекционни мероприятия в помещенията и складовете  
Списък на сертифицираните доставчици  
Декларация за проведено обучение на персонала  
Декларация за съответствие на продуктите  
 
 
 
 
 

Заявка за сертификация – пчеларство  

 



 

 
 
 

Документи (ако са приложими): 

• Копие на Анкетна карта за регистрация на ЗП за текущата година (ако има такава). 
• Копие на регистрационна карта на ЗП. 
• Копие на скици на имоти (парцели), пасища и сгради, които се ползват за складове, 

развъждане, доене и т.н. или друго в стопанството. 
• Копия от ортофотокарти на парцелите – (при предоставяне на ортофотокарти, скиците 

и документите за право на ползване за същите имоти не са задължителни). 
• Копие на актуални документи за право на ползване на всички площи и сгради, които 

се използват, като стопански постройки, складове и др. предназначени за складиране, 
депозиране, съхранение и подготовка на продукцията. 

• Копие ЕИК Булстат/ Актуално състояние на фирма. 
• Копия от документите, удостоверяващи предходната дейност, в случай, че 

стопанството вече прилага методите за биологично производство. 
• Карта на района на събиране с обозначени разстояния до източниците на замърсяване.   
• Разрешително от компетентните органи (ИАГ, община и т.н.) за събирането на 

диворастящите растения и удостоверение, че площите не са третирани с продукти, 
различни от разрешените за употреба в Приложение 1 и 2 на Регламент (ЕО) № 
899/2008. 

• Мерките, гарантиращи идентифицирането на партидите с биологични продукти, по 
време на складирането, съхранението, опаковането, пакетирането и 
транспортирането. 

• Документ за вписване в Системата за идентификация на животните и регистрация на 
животновъдните обекти на ОДБХ с уникален номер във връзка с осъществяване на 
епизоотичния контрол. 

• Документ от ОДБХ с график за профилактичните мероприятие на животните. 
• Документ от регистрацията на оператора в ОДБХ по смисъла на Закона за 

животновъдството. 
• Документ за произход на животните, придружен със зоотехнически и ветеринарно 

медицински сертификат, идентификационен документ (паспорт) при еднокопитните, 
доказващ произхода и продуктивните им качества, издаден от ОДБХ. 

• Регистър на животните с пълното описание на системата за управление на стадата, 
който трябва да съдържа следната информация:  

 по отношение на животните, които се въвеждат в стопанството: произход 
и дата на пристигане, период на преход към биологично производство, 
идентификационен знак и здравен картон,  

 по отношение на животни, напускащи предприятието: възраст, брой глави, 
тегло, ако са изпратени в кланица, идентификационен знак и 
местоназначение. 

• Схемите с реда и начина на идентификацията на пчелните семейства по смисъла на 
наредба № 10 от 01.04.2015 година. 

• Регистрация на оператора в ОДБХ. 
• Документ за произхода на пчелите (ако е приложимо). 
• Документ от производителя на кошерите или фирмата доставчик, че материалът от 

който са изработени кошерите не е третиран с химикали и препарати извън посочените 
в нормативните документи (ако е приложимо). 

• Описание на технологичния процес; 
• Списък на използваните биологични субстрати, продукти и вещества. 


