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План за управление (животновъдство и пчеларство) 
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: 
 

Животновъдство 
Общо описание на стопанството 

Предвидена дейност за Биологично производство Отбележете 
Дейност по производство и търговия със собствени продукти  
Дейност по производство и търговия със собствени и външни продукти   
Дейност по производство, преработка и търговия със собствени продукти  
Дейност по производство, преработка и търговия със собствени и външни продукти  
Работна площадка/и на стопанството: (изброяват се, ако са повече от една) 
№  
1.  
n.  
№ Видове животни, които ще се сертифицират: Обем производство (кг/година) 
1.   
n.   
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: 
 
Списък на техническия ресурс. 
№ Списък на техническия ресурс Собствен Външен 
    
    
Опишете общата дейност, която развива стопанството и е свързана с биологичното 
производство: 

ЖИВОТНИ (семейства за 
пчелите) БИО КОНВ. 

ПРОИЗВОДСТВЕНО НАПРАВЛЕНИЕ 
МЕСО МЛЯКО/

ЯЙЦА 
РАЗПЛОД МЕД ДРУГО 

Говеда        
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Биволи        
Овце        
Кози        
Еднокопитни        
Свине        
Свине за угояване        
Птици        
Пчелни семейства        
Други       
Пояснения: 
Помещения за отглеждане на животните: 

Вид и покрита площ 
(кв.м.) 

 

Настилка (описание) Осветление Вентилация Кацалки за 
птиците 

     
     

Описание на местата на открито за раздвижване: 

Вид Площ (кв.м.) 
 

Обозначение на 
парцела/граници 

   
Брой и описание на пчелините 

Идентификационен номер Бройка кошери 
 

Обозначение на 
парцела/граници 

   
Обобщени данни за дейности, свързани с животинските продукти 

Месо Мляко Пчелни продукти 
Месо;  Прясно мляко;  Мед   
Месни продукти;  Сирене;  Пчелен прашец  
Клане;  Масло;  Пчелен восък  
Консервиране;  Кисело мляко;  Яйца 
Колбаси;  Други млечни продукти;  Опаковане;  
Опаковане;  Опаковане;  Други;  
Описание на помещенията за съхранение, пакетиране, преработване на животни, животински 
продукти, суровини и ресурси: 
 
Структури за работа и съхранение на продуктите 
Помещение за доене  Помещение за съхранение на мляко и охлаждане  
Съоръжения за вадене на мед  Помещения за съхранение на мед и опаковане  
Съоръжения за яйца  Транспорт за продуктите  
Брой отглеждани животни по видове, необходимия минимум земя и получени количества 
оборска тор 

КАТЕГОРИЯ ЖИВОТНО 

Живо тегло 
в (кг) 

Брой 
живо
тни от 
к-я 

Бр. ЖЕ Минимум 
необходима 
земя ХА - 
2ЖЕ=1ха 

Прогнозиран 
обем оборски 
тор на ден 
кг/ден 
максимум 

Сухо   
в-во 
на 
тор 
кг 
макс
иму
м. 

Тона/ тор  
за год. 
максиму
м. 
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ГОВЕДА        
Телета 40-90       
Телета 90-150       
Едногодишни телета 150-300       
Едногодишни телета 300-500       
Говеда от 1-до 2 
години, и за месо 

        

Бици 150-300       
Бици 300-500       
Млекодайни крави         
Юници 500-700       
СВИНЕ         
Прасенца до 3 
седмици 

5       

Прасенца  10-20        
Прасенца  20-30       
Свине 40-80       
Свине 80-100       
Свине 100-140       
Бременни свине майки 180       
Кърмещи свине майки 180       
Шопари 250       
ЕДНОКОПИТНИ         
За размножаване 700       
Жребци 200       
ОВЦЕ         
Агнета за угояване 45       
Овце 60-80       
ЗАЙЦИ 2,5       
ПТИЦИ         
Кокошки носачки 1,8-2,3       
Бройлери 0.9-2       
Пуйки  7       
* Нанесете броя отглеждани животни по видове и пресметнете броя животински единици, нужната земя за тях и 
количествата оборски тор.  
 

План за обновяване на стадото/пчелина  

Категория 
животни 

Брой 
животни в 

стопанството 

Предполагаема 
единица за 
обновяване 

Дял за 
Биологично 
обновяване 

в% 

Произход на новите животни 

Собствен 

Външен 

Биологичен (сертифицираща 
орган) 

Конвенц. 

       
       
Пояснения: 
Опишете планираното обновяване на стадото по видове животни и изчислете процента на обновление за всяка категория, 
като задължително се отбелязва произхода на животните. Запишете името на сертифициращите фирми при отбелязване 
на биологични животни от други стопанства в графата биологични. 

Имена на операторите, от които са закупени допълващите бройки на животните в стопанството 
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Категория животно Име на фирмата 
продавач 

Сертификат, № на фирмата 
продавач 

Дата на закупуване 

    
    
Режим на хранене 
(предвидените дневни дажби в зависимост технологията на отглеждане) 

Категория животно Живо тегло в 
кг 

% кръмни 
единици/вид 

храна 

Дневна 
дажба в кг 

Вид фураж/храна 
Собствено 

производство 
От външен 

производител 
      
      
План за използване на пасищата  
(Опишете историята на използване на пасищата и броя животни). 

Категория животно Номер на терен Статус терен био/конв Период на 
използване 

% небиологична 
паша и фураж 

     
Документиране на доставянето на храната за животните  
(Опишете количеството произведена храна от фермата и количеството, закупена от други оператори. За закупената, трябва да има фактури и приложен 
сертификат.). 

Вид произведена храна 
от оператора 

Количество 
в кг 

Вид внесена храна от 
оператора 

Количество в 
кг 

№ сертификат и 
фактура 

     
     
Санитарни дейности 
(Посочете историята на използваните медикаменти, в зависимост от вида на заболяването и възрастовите особености. Отбележете задължителните 
профилактични мероприятия, вид на използвания продукт, срок и т.н., както и прилаганите схеми на почистване и дезинфекция на помещенията и 
съоръженията). 

Дезинфекция 
- дата Помещение, сграда Използван продукт, 

количество 
Фирма доставчик, номер фактура, 

количество 
    
    
 

Задължителна профилактика на животните 

Патология Използван продукт, 
количество Фирма доставчик № фактура Извършени 

дейности 
     
     
 

Програма за използване на отпадъците от животновъдните дейности  
Гъстота на отглежданите животни 

Категория отглеждани 
животни Брой 

Кг/теле
сна 

маса 
Очакван тор 

Полезна земеделска площ (ha) 

Собствена Наета 

      
      
 

Управление на количеството оборски тор във фермата и начини на съхранение в 
торосметищата 

Вид оборски тор Количество в кг Място за 
съхранение 

Капацитет на 
хранилището в м³ 

Период на 
съхранение 
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План за разпръскване на оборския тор 

Номер на парцела по 
ГПП 

Дата на която е 
разхвърлян Площ в ha Количество 

разхвърляна тор 

Брой животни, 
от които е 

получен тора 
     
     
 

Структура и транспорт 
Структури на стопанството Собствени Външни Биолог. Конвенц. 
Складове За технически средства     

За РЗ средства     
За продукция     
За семена     
За фураж     
За продажба на 
продукция     

За подготовка на силаж     
Друго     

Хладилни камери Растителни продукти     
Животински продукти     
Други     

Съоръжения за преработка     
Други     
Използвана земеделска техника     
Пояснение: 
 

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 
 
 

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:  
 

Мерки за разделение и етикетиране на продукцията 
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Етикетиране и продажби  
Опишете предназначението на сертифицираните продукти, указанията за метод на биологично производство върху документи за продажба и ако ще се 
използват и придружаващи документи (на хартиен или друг носител). 

Води ли се документация за произведените партиди в стопанството?  ДА 
Води ли се документация за наличните партиди в местата за съхранение?  ДА 
Води ли се отчетност на продадени биологични продукти, вкл. финансова?  ДА 
Ясно ли са обозначени партидите от биологично производство?  ДА 
Опаковани ли са в опаковки възпрепятстващи смесване с други продукти и замърсяване?  ДА 
В местата за съхранение има ли разделение между биологични и конвенционални продукти?  ДА 
Транспортните средства със специално предназначени за биопродукция ли са?  ДА 
Транспортните средства превозват ли и конвенционални продукти?  ДА 
Транспортните средства почистват ли се преди превоз на био продукция?  ДА 
При транспорт на продукцията налични ли са придружаващите документи за произход?  ДА 
Етикетирането на биологичен продукт одобрено ли е от контролния орган?  ДА 
 

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 несъответстващи продукти, на несъответствията и рекламациите. 

 
 
Дата:  

 
Оператор:  

(име, фамилия, подпис, печат) 
 


