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План за управление (растениевъдство) 
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: 
 

 
Растениевъдство 

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) 

Местонахождение 

1.   
2.   
n.    
Обща площ на стопанството (в ха)  

Отглеждани култури 

Биологични площи/площи в 
преход – ха 

Парцел/Поле № по КВС/БЗС 
(местност) 

Конвенционални площи – ха 
Парцел/Поле № по КВС/БЗС (местност) 

   
   
   
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 

Тип терен, напояване 
 интензивно; 
 екстензивно; 
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Земеползване през 
последните 3 /три/ 
години: 

 биологично земеделие; 
 площи в преход към биологично земеделие; 
 необработвани площи; 

Теренът е:  равнинен;  стръмен;  много стръмен; 
Тип водоизточник:  собствен водоизточник подпочвени води; 

 собствен водоизточник надземни води; 
 други източници; 
 не се ползва водоизточник; 

 

Техника 
Стопанството използва специализирана техника:  ДА  НЕ 
Техниката е:  собствена;  наета;  дава се под наем;  
Пояснения: 
Ако има дейности, извършвани от външно лице или фирма, има ли договор за 
конкретните дейности? 

 ДА  НЕ 

Техниката се 
използва за:  

 за почвообработки;  за растителнозащитни мероприятия; 
 за прибиране на реколтата;  друго. 

Пояснение: 
Мерки за избягване на риск от замърсяване на биологичните полета при употребата на машини и 
инструменти (прикачен инвентар, ръчни инструменти и др.): 

• Водят се дневници за почистване на инвентара; 

Рискови фактори, предпазни елементи 
Посочете парцелите, 

попадащи в риск 
Опис на рисковите фактори 

А, B, C, D, E, F, G, H, L 
Опис на защитните елементи 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
   
   
   
Рискови фактори Защитни елементи 

А - Пътища с натоварен трафик 
В - Фабрика или промишлени съоръжения 
С - Конвенционални култури 
D - Пашуващи конвенционални животни 
E - Ерозия на почвата 
F - Заблатяване 
G - Уплътняване 
H - Замърсяване на водата с торове 
L - Друго................... 

1 - Отсъствие на култури 
2 - Защитен пояс от дървесни видове 
3 - Живи плетове или защитни прегради 
4 - Зони без култури 
5 - Буферни зони с отделно събиране на продукцията 
6 - Плитки почвени обработки 
7 - Покриване на почвата 
8 - Уведомяване на собствениците на съседните площи 
9 - Друго........................... 

Пояснение: 
Смесено производство и паралелно 

Посочете парцелите, 
попадащи в риск 

Опис на рисковите фактори 
А, B, C, D, E, F, G 

Опис на превантивните мерки 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

   
   
Рискови фактори Защитни елементи 
А - Един и същи вид растение –био, конв./в преход 
В - Един и същ сорт – био, конвенц./в преход 
С - Използване на общо оборудване 
D - Дейности от рискови подизпълнители 
E - Складиране в общи складове 
F - Складиране на общи суровини 
G- Друго................... 

1- Събиране на реколтата разделено във времето 
2- Комуникация със сертифициращия орган 
3- Отделно оборудване за био и конвенц.  
4- Почистване на оборудването 
5- Отделни складове за био и конвенц. 
6- Ясно идентифициране зони в един и същи склад 
7- Друго........................... 
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Пояснение: 

Почвено плодородие 
1. За увеличаване на почвеното плодородие и биологичната активност на почвата, при отглеждане на 
едногодишни култури, се изготвя план за сеитбооборот (Фо на ОРГАНИК СЕРТ ЕООД) 

Култура от 
предходна година 

20......год. 

Културата в 
момента 
20....год. 

Очаквана 
култура за 
следваща 

година 
20....год. 

Култура след 2 
години 

20.....год. 

Култура след 3 години 
20.....год. 

     
     
     
2. За поддържане на 
биологичното разнообразие 
и на плодородието на 
почвата, се прилагат и други 
селскостопански практики: 

 отглеждане на бобови култури; 
 култури за зелено торене; 
 отглеждане на култури с дълбока коренова система; 
 торене с оборски тор от биологично животновъдство; 
 използване на биологични торове и компост; 
 други технически средства, разрешени в биологичното земеделие; 

3. При използване на оборски тор  в стопанството  се спазва изискването да не се 
надвишава ограничението от 170 кг азот/ха в една календарна година. 

 ДА  НЕ 

4. За поддържане на почвеното плодородие се използват технически средства:  ДА  НЕ 
5. Вид и честота на обработката на почвата: 
Посевен и посадъчен материал 
Използвания посевен и посадъчен материал е:  БИОЛОГИЧЕН 

 НЕТРЕТИРАН 
 НЕ СЪДЪРЖА ГМО 

Пояснение: 
*Биологичните семена се придружават със сертификат за съответствие; 
*Задължително чрез ОРГАНИК Серт  се иска разрешение от МЗХГ за използване на небиологичен материал; 
*Задължително се прилагат документи за произход и декларации за нетретиране и свободен от ГМО материал; 
*Задължително се представя извадка от регистъра за био семена, удостоверяващ липсата на конкретния вид и сорт; 
Линк към сайт:http://bioseeds.mzh.government.bg/ 
 

Торене на почвата (само включените торове в Приложение I на Регл. 889/2008) 
Култура Парцел Тор – вид/наименование Период на внасяне Количество на 

хектар 
     
     
     
Пояснение: 

• Посочете датата и парцела на последно използвани неразрешени продукти за торене. 
• Описание на техниките за обработка на почвата: 

 
*Компостиране: Ако стопанството използва компост собствено производство, се съхранява регистър на вложените 
съставки и разтвори за активирането му. 
*Оборски тор: Използва се само угнил оборски тор. Съхраняват се документи за произхода, времето на приложение и 
количество. 
*Задължително се води и съхранява дневник на проведеното торене. 
Растително защитни мероприятия (само включените в Приложение II на Регл.889/2008) 
Описание на техниките за 
контрол на болести, 
вредители и плевели: 

 употреба на капани и феромони уловки или др. продукти 
 употреба на растителни настойки и хомеопат. продукти 
 избор на подходящи видове и сортове 

http://bioseeds.mzh.government.bg/
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 подходяща програма за сеитбообръщение 
 механична обработка 
 използване на кулисни растения, места за гнездене и др. 
 чрез плевене и изгаряне на плевелите 
 други практики (рязане, напояване, торене, и др.) 
 употреба на биодинамични препарати 

Посочете датата и парцела на последно използвани неразрешени продукти за растителна защита! 
Култура Парцел Обект на 

РЗ 
практика 

Използване 
РЗ средство – 

акт.в-во и 
търговско 

име 

Използвана 
доза 

Бр. 
приложения 

Период на 
внасяне 

       
       
       
* Задължително информирайте ОРГАНИК СЕРТ при възникване на непредвидени обстоятелства! 
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: 
 
Транспортиране на крайни продукти по направление 
Направление:  директна продажба  собствена консумация  преработка 

 преработка на ишлеме  износ в трети страни  друго 
Вид продукт:  
Придружаващ документ:  
Пояснение: 
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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) 
 
 

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): 
 
 

Годишна програма растениевъдство  

№ Землище 
№ на 
имот 

по КВС 

Площ 
/ха/ 

№ на 
имот по 

БЗС 

Площ 
/ха/ 

Култура, вид, 
сорт 

Статус Година на 
засаждане Преход Био 

          
          
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 преди 
сеитба, съответно засаждане. При промяна програмата се изпраща на ОРГАНИК СЕРТ в срок до 10 
дни. 
 
Дата: 

 
Оператор:  

(име, фамилия, подпис, печат) 
 

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

 
дата: 

 
име, фамилия: 

 
подпис, печат: 

 


