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Заявка за сертификация на биологични продукти – животновъдство, 
продукти от животновъдство 

 Първоначална сертификация  Промяна на размера на зоните  
 Включване на нови зони  Смяна на контролиращото лице 
 Включване на нови дейности  Друга промяна (посочете) 

……………………………………………………………………………  Промяна в данните на оператора 
Данни за оператора: 

Име: ЕГН: 
Адрес: ЕИК:  
Телефон: E-mail: 
Факс:  Представител:  

 
Схема на сертифициране   

 Производство 
 Преработка  
 Търговия (включително внос/износ от и към трети страни) 

 
Предходна/настояща сертификация  

 Да Сертифициращ орган:  
(Моля приложете копие на сертификат) 

 Не 

 
Бенефициент по мярка по ПРСР 

 Да Мярка:   Не 
 

Обща информация за стопанството  

Площи (общо)  

Зони:  Биологични  В преход  Конвенционални 
 Код на ОДБХ (посочете): 
 Планове на помещенията за развъждане и отглеждане (обозначете ползването на 

различните терени). 
 

Обща дейност в стопанството, свързана с биологичното производство: 
Вид животно (изброяват 

се) 
Начин на развъждане Произход 

 
Идентификационен 

номер 
    
    
    

Попълва се от „ОРГАНИК СЕРТ“ ООД 
 
Вх.№ ………………………/………………………………. 
Досие на операторa/клиентa: 
 
Рък. на ОРГАНИК СЕРТ, определя водещ инспектор: 
…………………………………………………………………………………  
Дата: Подпис: 
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Дейности/операции, възлагани на трети страни:  
(попълнете таблицата)   Да  Не 

Дейност/операция Подизпълнител Контролен орган на 
подизпълнителя/стандарт/сертификация 

   
   
   
Описание на всички практически мерки, вкл. и документална отчетност, които се прилагат за 
гарантиране проследимостта на продуктите до доставчик, продавач, получател, купувач: 
 
Складови и производствени помещения: 
(опишете броя, вида и местонахождението на помещенията, които се използват за биологична и конвенционална продукция) 

 
 

Списък на ресурсите 
№ Списък на техническия ресурс Собствен Външен 

    
    
    
Списък на човешкия ресурс (опишете численост на персонала, 
квалификациите и компетенции): 
 

 Външни експерти/консултанти 
 Собствен квалифициран персонал 
 Липсва квалифициран персонал 

 
№ Работна 
площадка  

Метод на производство Местоположение Лице за контакт Дейност, която 
ще се извършва 

Биологично Смесено 
1.       
2.       
n.       

Пояснения: 
№ Работна 
площадка 

Продукция, която 
ще се преработва 

Произход на 
продукцията 

№ 
Фактура 

№ 
Сертификат 

Прогнозиран 
обем/количество 

      
      
      

 
Информация за оборудването, използвано за пакетиране 

 
 

Информация за структурите за съхранение/складиране/консервиране 
Силози 
(обем) 

Съхранение на зърнени култури;  Да  Не 
За маслодайни и протеинови култури;  Да  Не 
друго  Да  Не 

Хладилни камери 
(обем) 

Растителни продукти;  Да  Не 
друго  Да  Не 

Складове 
(обем/ площ) 

Употреба;  Да  Не 
Специална;  Да  Не 
Смесена.  Да  Не 



Ф 7.2-2. Заявка за сертификация на биологични продукти – 
животновъдство, продукти от животновъдство 
Изд./Изм.: 01/02; В сила: 01.12.2020 Страница 3 от 5 

 

 
Разработил: Николай Ангелов Утвърдил: Росица Обрешкова   
Отговорник по качеството  Ръководител на ОРГАНИК СЕРТ   
30.11.2019 11.02.2020  Страница 3 от 5 

Вид на търговията 
Търговия Да Не Периодична 

тъговния 
Постоянна 
търговия 

Биологична 
продукция 

Конвенционална 
продукция 

На дребно       
На едро       
В големите търговски вериги       
Дистрибуция на марката       
Друго       
Пояснения: 

 
Отличителни характеристики на използвания метод на производство 

 
Процедури на транспортиране 

 
 

Списък на приложените документи 
Приложение  

(попълва се от оператора) 
Съответствие 

(попълва се от 
ОРГАНИК СЕРТ) 

Да Не НП Да Не 
Документ, удостоверяващ търговска регистрация или 
регистрация като ЗП      

Документ, удостоверяващ упълномощаване на трето лице      
Kопия на документи, удостоверяващи предходна дейност с 
биологични продукти      

Копия на документи, удостоверяващи право на собственост или 
ползване на земите/имотите      

Ортофотокарти/скици на земите и сградите, притежавани или 
използвани от оператора за производствената дейност      

Планове и скици на помещенията за отглеждане на животните - 
за развъждане, доене и т.н.      

Актуални скици на земите и сградите, използвани за 
производствената дейност за фуражи.      

План на сградите и помещенията, предназначени за 
складиране, депозиране, съхранение и преработка      

План за управление по чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008      
Годишна програма      
Схеми с ясното разграничаване на производствата по време и 
място.      

Копие на удостоверение за регистрация на обекта от БАБХ      
Приложения от 1-4 до 1-24, където е приложимо      
Приложения от 2-4 до 2-21, където е приложимо      
Приложения от 3-3 до 3-11, където е приложимо      
Декларация за ангажираност и по чл. 63 от Регламент (ЕО) 
889/2008 (Приложение Б)       

Друго:      
Попълнил заявлението (оператор) Приел заявлението - ОРГАНИК СЕРТ 

(име, фамилия и подпис) (име, фамилия и подпис) 

(дата и място) (дата и място) 
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Приложение A 
                   Декларация за ангажираност и по чл. 63 от Регламент (ЕО) 889/2008 
Долуподписаният/Долуподписаната: 
ЕГН: Представител на: 
Л.к. № ЕИК:  

ДЕКЛАРИРАМ следното: 
1. Запознат съм с изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007, Регламент (ЕО) 889/2008, Наредба № 5 от 
03.09.2018, както и останалите приложими нормативни европейски и национални изисквания към 
производството на биологични продукти;  
2. Давам съгласие ОРГАНИК СЕРТ да осъществява контрол върху дейността ми като 
производител/търговец на биологични продукти.  
3.  Задължавам се да: 
• осъществявам операциите в съответствие с разпоредбите за биологично производство;  
• уведомя незабавно в писмена форма купувачите на продукта, при наличие на нарушения или 
нередности, за налагането на мерките от разпоредбите за биологично производство, и да гарантирам, че 
означенията за биологично производство са заличени от настоящата продукция; 
• приема, в случай че аз и/или моите подизпълнители се контролират от различни надзорни или 
контролни органи съгласно системата за контрол, установена от съответната държава членка, обмена на 
информация между тези органи;  
• приема, в случай че аз и/или моите подизпълнители променят своите контролни или надзорни органи, 
предаването на тяхната контролна документация на следващите контролни или надзорни органи;  
• информирам незабавно съответните компетентни органи и ОРГАНИК СЕРТ, в случай че се оттегля от 
системата за контрол, и да съхранявам контролната документация за период от най-малко пет години;  
• информирам незабавно ОРГАНИК СЕРТ за всяка нередност или нарушение, засягащи биологичното 
състояние на произведените от мен продукти или на биологични продукти, доставени ми от други 
оператори или подизпълнители. 
• предоставям свободен достъп на персонала на ОРГАНИК СЕРТ до местата за съхранение, производство 
и преработка, както и до дневниците и оправдателните документи, необходими за целите на контролната 
дейност; 
• давам възможност на ОРГАНИК СЕРТ да взема проби за анализ (при необходимост) и му оказвам пълно 
съдействие в контролната дейност, като предоставям всяка необходима допълнителна информация; 
• приема извършването на част от контролната дейност и анализи от ОРГАНИК СЕРТ да бъде във външни 
структури (лаборатории и др.), като при несъгласие с избора на лаборатория да направя писмено 
мотивирано пояснение за решението си; 
• изпълнявам финансовите и административни задължения по отношение на контролната дейност; 
• уведомявам ОРГАНИК СЕРТ в срок от 5 (пет) дни за всяка промяна в данните от настоящото заявление, 
включително промяна в данните ми като оператор на биологични продукти; 
• поддържам пълно описание на мястото и/или помещението и/или дейностите, свързани с 
биологичното отглеждане на земеделска продукция; 
• описвам и поддържам всички конкретни мерки, които прилагам в отделната единица и/или помещения 
и/или дейност, за да се осигури спазване на разпоредбите за биологично производство; 
• опиша и спазвам предпазните мерки срещу замърсяване с неразрешени продукти или вещества, и 
мерки за почистване на местата за съхранение, както и на цялата производствена верига; 
• опиша отличителните характеристики на използвания метод за производство, когато възнамерявам да 
изисквам писмени доказателства в съответствие с член 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) 889/2008; 
• при внос гарантирам, че всички съоръжения, които използвам за складиране на продуктите, са 
подложени на контрол от ОРГАНИК СЕРТ, или, когато тези съоръжения за складиране са разположени в 
друга държава-членка или регион, от надзорен или контролен орган, одобрен за контрол в същата държава-
членка или регион. 

Дата: ДЕКЛАРАТОР:  
 
 
(име, фамилия, подпис, печат) 
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Приложение B 
ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВКАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ  

съгласно чл. 63, пар. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 
/попълва се от Органик Серт/ 

Заявка № Дата: Досие на оператора: 

№  Проверка Резултат Забележка да не 

1. Информацията, предоставена от оператора на продукта е пълна, точно 
определена и достатъчна за провеждане на сертификацията;    

2. 
Определените изисквания за биологично производство (стандарти, 
регламенти, наредби и др.) са ясно определени, съгласувани и 
документирани; 

  
 

 

Предоставено е пълно описание на обекта и дейностите    
Описани са изискуемите предпазни мерки за намаляване на риска от 
замърсяване на биологичното производство с неразрешени вещества и 
продукти, както и мерки за почистване на обекта и производствената 
верига 

  

 

Предоставена е декларация по чл. 63, пар. 2 от  Регламент (ЕО) № 
889/2008    

3. Всички идентифицирани различия между ОРГАНИК СЕРТ и оператора са 
решени;    

4. Обхватът на исканата сертификация е ясно и точно определен от 
оператора;    

5. Ресурсите, необходими за провеждане на оценяването и 
сертификацията, са налични и на разположение;    

6. Изискваните от ОРГАНИК СЕРТ информация и документи са 
приложени към заявката.    

7.  Предоставена оферта     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заявената сертификация на 
продукти  
(описва се несъответствието) 

 е в обхвата на ОРГАНИК СЕРТ. 
 не е1 в обхвата на ОРГАНИК СЕРТ. 

ОРГАНИК СЕРТ  
(описва се несъответствието) 

 може да извърши сертификация на продукта по отношение 
на обхвата, местонахождението на оператора и обема на 
работата 

 не може да извърши сертификация на продукта по 
отношение на обхвата, местонахождението на оператора и 
обема на работата. 

 

Инспектор: 
(име, фамилия) 

Съгласувал 
Ръководител 
на ОРГАНИК 
СЕРТ 

(име, фамилия) 

(подпис) (подпис) 

(дата) (дата) 

 
Oператор ОРГАНИК СЕРТ 

(име, фамилия и подпис) (име, фамилия и подпис) 

(дата и място) (дата и място) 

 


