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З А Я В К А №………….…/………….…20…….г. 

за сертифициране на биологично производство 

съгласно Регламент (ЕО) №834/2007 

по схема за сертификация 

□ Разпространение на биопродукти 

 

□ първоначална сертификация 

□ промяна на условията 

□ промяна на сертифициращия орган  

 

Данни  на оператора: 

Име на физическо лице         .  

Наименование на юридическо лице        . 

ЕГН/ ЕИК             

Адрес за кореспонденция: 

гр./с.      ; п.к  ; община     . 

бул./ул./ кв.            . 

           . 

Адрес на обекта за производство на биопродукти (попълва се ако е различен от 

тази за кореспонденция) : 

гр./с.      ; п.к  ; община     . 

бул./ул./ кв.            . 

Операторът разпространява (извършва търговия) с продукти от:   

 □  Биологично производство         □ Конвенционално производство    
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Моля, опишете Вашият обект ( сграден фонд, инфраструктура ): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Продукти, които разпространява операторът/заявителят  (Моля, посочете 

всички асортименти): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........ 

Продукти от биологично производство, които разпространява 

операторът/заявителят (Моля, посочете всички асортименти): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Кандидатствали ли сте по - рано за сертификация по схема „Разпространение 

на биопродукти“ :                □Да                                     □Не 

Ако “Да” 
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Кога сте кандидатствали за сертификация? 

………………………………………………..…………………………………………………

………………………. 

Към коя организация? Моля, приложете копие от сертификата 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Резултат от предишна сертификация: 

………………………….………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Запознат ли сте с основните изисквания на европейското биологично 

законодателство?                                                                                 □Да                                     

□Не 

 

Документи приложени към заявката:  

- Копие на документа за собственост/наем, скица на обекта;                                                                                                                            

- Доклад с описание на обекта, дейността му и използвано оборудване;                                                                

- Копие от документа за регистрация на обекта.   

 

 

Приел заявката ……………….….                              Заявител: ………….........…. 

                            (длъжност, фамилия, подпис)                                                               (име, фамилия, подпис) 
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Д Е К Л А РА Ц И Я 

Долуподписаният/а          . 

в качеството ми на          . 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПОЕМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО  ДА: 

 включа обекта/предприятието в системата на контрол на „НУТРАМЕД” ЕООД 

съгласно действащите нормативни актове; 

 извършвам дейностите по дистрибуция на биологични продукти в  

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и последните 

изменения и допълнения; 

 приемам, в случай на несъответствие санкциите, предвидени в Регламент 

(ЕО) № 834/2007  и последните изменения и допълнения. 

 уведомявам Сертифициращия орган за следните промени, посочени в 

Заявката в срок до 30 (тридесет) дни: 

o данни за идентификацията на декларатора или Органа за контрол; 

o промени в производствената единица, както следва: 

- производствените площи и метода на производство; 

- видовете и броя на отглежданите животни; 

- производствената дейност; 

o промени в дейностите, като следва: 

- растениевъдство; 

- животновъдство; 

- аквакултури; 

- преработка; 

- дистрибуция. 

 осигурявам свободен достъп на проверяващите до местата за дистрибуция, 

до различните помещения и документите, необходими за извършване на 

инспекцията. 

o Когато мерките за контрол прилагам за пръв път, да съставя и поддържам 

документи, съдържащи: 

а) пълно описание на мястото и/или помещението и/или дейностите, 

б) описание на всички конкретни мерки, които трябва да се приложат в 

отделната единица и/или помещения и/или дейност, за да се осигури 
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спазване на разпоредбите за пакетиране и транспорт на  биологични 

продукти; 

в) да предприема предпазни мерки, с цел намаляване риска от замърсяване 

с неразрешени продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за 

съхранение, както и на цялата производствена верига на оператора; 

г) да определя отличителните характеристики на реализацията и транспорта 

на биологични продукти, когато възнамерявам да изискам писмени 

доказателства за разрешаване на употребата на небиологични хранителни 

съставки от земеделски произход и да информиран контролния ми 

сертифициращ орган. 

д) да осъществявам операциите пакетиране и транспорт на биологични 

продукти в съответствие с разпоредбите  на Регламент (ЕО) № 834/2007  и 

(ЕО) № 889/2008; 

е) приемам при наличие на нарушения и нередности да ми бъдат наложени 

мерките от разпоредбите за биологично производство; 

ж)  поемам ангажимент да уведомява в писмена форма купувачите на 

продукта, за да гарантирам, че означенията за биологично производство са 

заличени от съответната продукция, в случаи когато е отнета 

сертификацията на биопроизводител; 

з) приемам, в случай че мои подизпълнители се контролират от различни 

надзорни или контролни органи съгласно системата за контрол, установена 

от съответната държава членка, да извършвам обмен на информация между 

тези органи; 

и) приемам, в случай че мои подизпълнители променят своите контролни или 

надзорни органи, предаването на тяхната контролна документация на 

следващите контролни или надзорни органи, да Ви информирам; 

й) приемам, в случай че се оттеглям от системата за контрол, да Ви 

информирам незабавно за намеренията си; 

к) приемам, в случай че се оттеглям от системата за контрол, че контролната 

ми документация ще бъде съхранявана за период от най-малко пет години; 

л) приемам да Ви информирам незабавно за всяка нередност или 

нарушение, засягащи биологичното състояние на моите продукти или на 

биологичните продукти, доставени ми от други оператори или 

подизпълнители. 

м) приемам, че при внасяне и складиране на продукти в преход към 

биологично производство от  трети страни и биологични продукти от трети 
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страни, преди пускането им на пазара ще Ви предоставя следната 

информация: 

- име и адрес на оператора от третата страна; 

-  характеристика на предоставените продукти; 

- задължение на оператора да извърши производството в съответствие 

с разпоредбите, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и 

Регламент (ЕО) № 889/2008; 

-  наименование на одобрения орган, на който операторът от трета 

страна е поверил контрол над неговото задължение, в случаите когато 

държавата-членка прилага контролен режим чрез одобряване на 

такива органи. 

- документи  удостоверяващи, че доставените продукти са произведени 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 

 

 

Дата :                                                                                            Подпис: 


