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План за управление (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“ 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: 
 

 
Пчеларство 

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  
Местоположение на пчелина*/GPS координати 
(изброяват се, ако са повече от една)  

Регистрационен № Брой пчелни 
семейства 

1.    
2.    
3.     
* Опишете релеф, денивелация и др.обекти, които предотвратяват полетът на пчелите в нежелана посока и 
приложете карта в мащаб, указваща местоположението на кошерите: 
 
 
При разполагане на пчелина се спазват следните условия: 

 ≥51% в 3км r източниците на нектар и полен са биологични култури, гори и ест.растителност или 
обработвани със слабо екологично възд. 

 отстояние 3км от сметища, инсталации за изгаряне, складове с негодни ПРЗ 
 отстояние 3км от центъра на населени места с установена замърсена почва с тежки метали и УОЗ 
 отстояние 3км от рудодобивни или металургични зони 
 в селски район (общини без град над 30 хил. души) 

 

Разполагане на кошерите и идентификация на източниците на прашец (ако има рискови фактори , които ще повлияят 
върху замърсяването на продукцията, моля да ги посочите.) 

  Пояснения: 
Практикува се подвижно пчеларство  
(Органик Серт следва да бъде уведомяван в срок от 20 дни преди датата на местене на 
пчелина.) 

 Да  Не 

  Посочете планираните райони за разполагане на пчелина при местене: 
   

 
Списък на техническия ресурс. 
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№ Списък на техническия ресурс Собствен Външен 
    
    
Пояснения: 

 
План за обновяване на пчелина  

Вид пчели 
Брой пчелни 
семейства в 

пчелина 

%-ен дял от 
пчелина за 
обновяване 

Произход на новите пчели 

Собствен 

Външен 

Биологични 
(сертифициращ орган) 

Конвенц. 

      
      
      
Опишете планираното обновяване на пчелина и изчислете процента на обновление за всяка категория, като задължително се отбелязва произхода на 
пчелите. Запишете името на сертифициращите органи при отбелязване на биологични животни от други стопанства в графата биологични. 

Въвеждане на пчели в стопанството 
Вид и брой  Доставчик № Сертификат Период на въвеждане 

    
    

 
Обща дейност на стопанството, свързана с биологичното производство 
Произход на материала за кошери и восъка  

Вид материал Производител Сертификат 
   
   
Изхранване на пчелите 

Вид на храната Производител Сертификат 
   
   
Прилагани животновъдни практики при пчелните семейства (опишете): 
 
Лечение и третиране на пчелните семейства (опишете): 

 
Организиране на документацията, относно закупуването на материали, консумативи и препарати за 
отглеждането на пчелните семейства 

Материал/консуматив Количество Производител № на документ 
    
Отглеждане на пчели от паралелни производства (Опишете мерките, гарантиращи изолирането на животните/пчелините, 
отглеждани по различни биологични/конвенционални методи): 

 

 
Извличане на мед, пчелни продукти и тяхното съхранение  

Вид суровина Начин на извличане Начин на съхранение Идентификация Период 
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Обобщени данни за дейности, свързани с добива на мед и пчелни продукти 
Вид дейност Вид на добития продукт Добити 

количества 
К-ва от предходни 

години 
Статус 

Био В преход 
      
      
      
Пояснения: 
 
Посочете количествата от мед и полен в края на производствения сезон, които остават в кошерите, за изхранване на пчелните семейства през зимата: 
 

Отличителни характеристики на използвания метод на производство (опишете, ако е приложимо): 
 

 
Структури на стопанството и транспортни средства (опишете подробно обектите и помещенията за съхранение, 
пакетиране, преработване на пчелните продукти, суровини и ресурси): 

Обект/транспорт – 
собствен/външен 

Адрес/Местонахождение Предназначение/ 
Дейност 

Статус  
био/конв. 

    
    
    
Пояснения: 

Мерки при съхранение, обработка и транспорт (Опишете мерките, гарантиращи идентифицирането на партидите с биологични 
продукти по време на добив, транспортиране, складирането, съхранение, опаковане, пакетиране, 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 на производство на 

партидата 
 При съхранение се предприемат мерки, които гарантират отделянето на биологичната продукция от 

конвенционалната (опишете вида на мерките): 

 
 Водят се дневници за съхранение, транспорт и продажби на наличните партиди  
 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 (попълнете таблицата)  Да  Не 

Дейност/операция Подизпълнител Контролен орган на 
подизпълнителя/стандарт/сертификация 
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Мерки за контрол на подизпълнителите (приложете списък на подизпълнителите и опишете мерките за контрол върху тях, вкл. 
№ на техни сертификати): 

Транспортиране на крайни продукти по направление 

Направление:  директна продажба  собствена консумация  преработка 
 преработка на ишлеме  износ в трети страни  друго 

Вид продукт:  
Придружаващ документ:  
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, ВМП, 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): 

Дата: 
 

ОПЕРАТОР: 
(име, фамилия, подпис) 

 
Попълва се от „ОРГАНИК СЕРТ“ ЕООД 

Заверено от инспектор при „ОРГАНИК СЕРТ“ ЕООД 

 
дата: 

 
име, фамилия: 

 
подпис, печат: 

 


