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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“ ЕООД 
По възможност попълнете плана в електронен формат и преди изпращане подпишете ръчно или с 
квалифициран електронен подпис (КЕП) последната страница. 

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 

Зони/райони за събиране (опишете зоните за събиране и превантивните мерки, които прилагате за спазване на биологичните стандарти 
– рискове и намаляване на риска от замърсявания с неразрешени продукти и вещества, почистване на уредите, съоръженията и местата на 
съхранение/преработка) 
Зона/район за събиране   
Рискове от замърсяване*  
Мерки за предотвратяване на 
замърсяванията  

Мерки за почистване на 
уреди/съоръжения/обекти  

* Задължително се спазват oтстояния от 3 км индустриални замърсители и 1 км интензивен автомобилен трафик; най-
малко 3 години преди събирането местата на събиране не са третирани с продукти, различни от посочените в Прил. I и II 
на Регламент (ЕО) 889/2008 
Вид растение и продукт, мерки за устойчиво събиране и запазване на биологично равновесие 
(направете пълно описание на събираните растения/продукти, използваното оборудване, както и прилаганите мерки за устойчивост на събирането и 
запазване на естествения хабитат) 

Вид и част на събираните 
растения/продукти 

(посочете българското и латинското 
наименование)  

Период на 
събиране 

Начини и уреди за 
събиране 

Мерки за устойчиво 
събиране* 

    
    
    
*Приложено е позволително от компетентен орган; количествата са под описаните и се оставят периоди за възстановяване на ресурса 
съгласно Наредба №2 от 20.01.2004 г.  

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 

Информация относно берачите ДА НЕ 
Води се актуален списък на берачите      
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Берачите са преминали обучение за начините за събиране на диворастящи растения, с цел 
опазване на биологичното равновесие в естествения хабитат (прилага се декларация за преминато обучение) 

    

Налични са писмени договори/споразумения с берачите (прилагат се копия)     
Транспортиране на продуктите (опишете направлението и вида на придружаващия документ по продукти) 
Направление  директна продажба  собствена консумация  преработка 

 преработка на ишлеме  износ в трети страни  друго 
Вид продукт  
Придружаващ документ  
Пояснения: 
 
Обекти за съхранение и преработка (опишете всички обекти, до които ще бъдат транспортирани диворастящите, и последващите 
дейности, които ще бъдат извършвани в тях като почистване, сушене, замразяване, преработка, съхранение, др.) 

Обект Адрес/местонахождение Дейности 
   
   
Мерки при съхранение, обработка и транспорт (Опишете мерките, гарантиращи идентифицирането на партидите с биологични 
продукти по време на транспортирането, складирането, съхранението, опаковането, пакетирането и транспортирането, за да се избегнат смесвания или 
влизането в контакт с конвенционални продукти, мерки за почистване и борба с вредителите) 

 Транспортират се само биологични продукти 
 При транспорт се взимат мерки за отделяне на биологичните продукти от конвенционалните (опишете 

вида на мерките): 
 

 Използват се подходящи опаковки, предотвратяващи смесване или замяна на продукт (опишете): 
 

 Използва се етикет или придружаващ документ, указващ мястото и времето за събиране на партидата 
 При съхранение се предприемат мерки, които гарантират отделянето на биологичната продукция от 

конвенционалната (опишете вида на мерките): 

 
 Получените продукти от буферни зони се отделят, обозначават и реализират само като 

конвенционални 
 Използват се почистващи средства, разрешени съгласно Приложение VII на Регл.(ЕО) 889/2008 
 Прилагат се мерки за борба с вредители, които не влияят и не увреждат биологичния статус на 

продукта и които са в съответствие с биологичните стандарти (опишете вида на мерките): 

 
Пояснения: 
 
Идентификация и проследимост (опишете  системата на проследяване на продуктите и критериите за разпределяне на партидните 
номера при съхранение и продажба, както и всички практически мерки, вкл. и документална отчетност, които се прилагат за гарантиране проследимостта 
на продуктите до доставчик, продавач, получател, купувач): 
 
 
Дейности/операции, извършвани от и за трети страни:    Да  Не 

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

   
   
   
Контрол на подизпълнителите (приложете списък на подизпълнителите и опишете мерките за контрол върху тях, вкл. № на техни 
сертификати) 
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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): 
 
*Етикет може да бъде използван само след предварителното му одобрение от Органик Серт. 

План за лабораторни анализи на продукта (опишете планираното пробовземане и лабораторни анализи за контрол на наличието 
на неразрешени вещества и микроорганизми – пестициди, тежки метали, ГМО, др. ): 
 
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): 
 
 
Документация 
Попълват се и се съхраняват 
дневници и регистри, 
съдържащи информация 
относно: 

 вид растение, част от растение, място и час на събиране 
 количество събрана продукция от район, зона 
 списък на берачите с инструктаж и договори/споразумения с тях 
 регистрирани продажби 
 почистване и други мероприятия  

Пояснения: 
 

Годишна програма за събиране на диворастящи растения (билки, гъби и плодове) 

№ Зона/район на 
събиране 

GPS 
координати 

 

 
Разрешително 

№ 
Продукт Събирана 

част 

Годишно 
количество 

(кг.) 

Брой 
събирачи 

        

        

        

Забележка: Планът за управление по чл. 63 и годишната програма по чл. 71 от Регламент (ЕО) № 
889/2008 се предоставя на ОРГАНИК СЕРТ ежегодно до 1 октомври на съответната година. При 
промяна програмата се изпраща на ОРГАНИК СЕРТ в срок до 10 дни от настъпилата промяна. 
Дата: 
 

ОПЕРАТОР: 
(име, фамилия, подпис) 

 
 

Попълва се от „ОРГАНИК СЕРТ“ ЕООД 
Заверено от инспектор при „ОРГАНИК СЕРТ“ ЕООД 

 
дата: 

 
име, фамилия: 

 
подпис, печат: 

 


