
 

 
  
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Документи (ако са приложими): 
• Дневник проведените дезинфекционни мероприятия в помещенията и складовете - 

(Приложение 2-8)  
• Дневник за почистване на използвания инвентар и оборудване - (Приложение 2-9)  
• Програма за почистване на помещенията - (Приложение 2-10)  
• Дневник на мероприятията за преработка - (Приложение 2-11)  
• Декларация за съответствие на продуктите - (Приложение 2-13)  
• Рецептурна карта на биологичните земеделски продукти - (Приложение 2-14)  
• Входящ дневник за преработена биологична земеделска продукция - (Приложение 2-15)  
• Изходящ дневник за преработена биологична земеделска продукция - (приложение 2-18)  
• Стока, заприходена в склад - (Приложение 2-19)  
• Списък на преработените количества продукция, съхранявана в хладилник, склад, сушена 

и експедиция - (Приложение 2-21)  
• Копие на плановете и скиците на помещенията за преработка, складови помещения и др. 

свързани с производството на земеделска продукция; 
• Копия на документите за притежание или друг документ, удостоверяващ трайното ползване 

на имота, ако той не е собственост на титуляря на заявката; 
• Копие ЕИК Булстат / Актуално състояние на фирма; 
• Копия от документите, удостоверяващи предходната дейност, в случай, че стопанството 

вече прилага методите за биологично производство; 
• При преработка на земеделски продукти, произведени от самия оператор, трябва да 

представи копие на сертификата, че същите са произведени по биологичен начин; 
• Копие от санитарните разрешителни от съответните здравни служби и копие на 

удостоверението за регистрацията от БАБХ; 

ПРЕРАБОТВАТЕЛ 
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Заявка за сертификация - 
растениевъдство, 
диворастящи, продукти 
от растениевъдство  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 
Годишна програма за преработена биологична земеделска продукция - (Приложение 2-1)  
План за управление (преработка и търговия) съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008 - 
(Приложение 2-3)  
Технологична карта за преработката на земеделски продукти, получени по биологичен начин - 
(Приложение 2-4)  
Списък сертифицирани доставчици на биологични продукти за преработката - (Приложение 
2-5)  
Декларация за проведено обучение на персонал - (Приложение 2-7)  
Декларация за съответствие на продуктите - (Приложение 2-13)  
 
 

 

Заявка за сертификация - 
животновъдство, 
продукти от 
животновъдство  

 

Заявка за 
сертификация – 
пчеларство  

 


