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 №………….…/………….…20…….
 

1. Обща информация за оператора  

 

Забележка: при повече от един подизпълнител, заявителя представя информацията от заявлението за сертификация в табличен вид  

Оператор  □ 

 Група от оператори □ 

Подизпълнител □ 

Адрес на регистрация/ 

постоянен адрес  

Гр./с  
П.К.  

Община/Област  

Бул./ул./кв.  

Адрес за кореспонденция  

Гр./с  
П.К.  

Община/Област 

Бул./ул./кв.  

Местополужение на 

извършване на дейността: 
 

Регистрационен номер съг. 

правната уредба (EORI) 
 

МОЛ  

Лице за контакт  

Тел.   

e-mail   

Отговорник биологчино 

производство/ 

Ръководител СВК 

 

Сертификация на 

други дейности  

□ Не Контролиращо лице: 

□ Да Схема за сертификация /де0йност: 

Подизпълнители   
□ Не 

Подизпълнител: 

Контролиращо лице: 

□ Да Схема за сертификация:  

Аз съм 

подизпълнител на:  

□ Не 
Контролиращо лице на оператора:  

□ Да 

Запознат съм с нормативните изисквания към биологичното производство  □ Не  □ Да 
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2. Основание за подаване на заявлението 

 

3. Методи на растeниевъдство, които се използват от заявителя:     

 

□   Биологично                      □ Конвенционално                      □ Паралелно  

*Забележка: При паралелно производство се прилагат копие на всички документи за издадено 

разрешение по чл. 8, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 2018/2018 

 

4. Описание на дейността 

4.1 Кратък списък на членовете на група оператори съгласно определението в 
член 36 от Регламент (ЕС) 2018/848* 

 

4.2 Описание на обекта/продукта на контрол и сертификация 

а) растениевъдни обекти в стопанството 

* попълва се при групи от оператори ** не задължителна информация  

2.1  
Първоначално включване в система на контрол, включително 
- след  прекъсване в системата на контрол и сертификация 
- за включване на нова схема за сертификация  

□ 

2.2  Смяна на сертифициращ орган  □ 

2.3 Прехвърляне на сертификация от един оператор на друг  □ 

2.4  Друго ………………………………… □ 

Предходно контролиращо лице:  

Сертификат:  

№  Идент. №  Име на члена на 

групата от оператори 

Адрес на регистрация Схема за 

сертификация  

       

       

       

№ 
*Идент. № 

от т.4 1 

Местоположение на 
стопанската единица 

Идентификационен 
номер на 

земеделската площ 
Площ (ха) 

растителна 
култура 

(вид, сорт**) 

Метод на 
производство  

*Други схеми за 
сертификация и 

пордукт  

да не  

1          

2          

3          
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б. Отглеждани животни и произвежани продукти  

Идентификация на животновъдния обект(и):  

Идент. 

*№ Вид животни…………(порода) Брой 
Метод на 

отглеждане 

Продукт /прогнозирано 

количество 

  Крави    

  Юници    

  Телета     

  Биволи     

  Овце     

  Агнета     

  Кози     

  Ярета     

 Видове от сем. еленови:     

  Свине майки     

 свине за разплод     

  Свине за угояване     

 Мъжки свине    

  Зайци    

 Кокошки носачки    

 Пилета бройлери    

 
Домашни птици различни от 

Gallus gallus: 

   

 Пчелни кошери/семейства    

 Други    

 

4.3 Извършвани допълнителни манипулации с продуктите: □ Да   □ Не 

Ако “Да”, моля посочете: □ сортиране;   □ съхранение;     □ транспортиране  

 □ други ……………………………… 

 

4.4 Реализация на произведените от стопанството продукти и техния статус 

Направление на реализация на 
продуктите 

Наименование на  
продукт 

Означение, с което се 
реализира продукта 

(конвенционален, в преход, биологичен)  

Реализация до краен потребител  
(търговия на дребно) 

  

Реализация от друг 
оператор/физическо/юридическо лице  

  

Преработка    

Преработка от подизпълнител   



ОРГАН ПО 

СЕРТИФИКАЦИЯ НА 

ПРОДУКТИ ПРИ 

„НУТРАМЕД” ЕООД 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО Код: ФК 7.2 – 02 

 Заявление за сертификация съгласно 

Регламент (ЕО) № 2018/ 848  

Схема: Земеделско производство –

растениевъдство и животновъдство 

Издание: 3 

Версия: 0 

 

Дата: 01.01.2022 г.                                                                                                                              стр. 4 от 10  
Този документ е собственост на Орган по сертификация на продукти към ,,Нутрамед'' ЕООД. Всяко ползване, 

разпространение и публикуване се позволява единствено с разрешение на Организацията. 

Износ    

Друго    

 

5. Копия на документи приложени към заявлението за сертификация от 

заявителя  

№  Документ да  не Бр. 

1.  
Документ(и) за собственост и/или за право на ползване на 
площите и помещенията 

   

2.  Копие на Регистрацията на ЗП     

3.  Скици / Орто-фото карти на площи и помещения    

4.  
Копие на удостоверение за регистрация на животновъдния 
обект  

   

5.  
Декларация за спазване на изискванията за сертификация 
съгласно чл.39 от Регламент (ЕС) № 2018/848 – Приложение 1 

   

6.  
План за управление на стопанството с приложена годишна 
програма 

   

7.  Актуална справка за животните в обекта     

8.  Други:    
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6. Преглед на заявката и дейността на оператора за съответствие с чл. 

63. Параграф 2, алинея 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008  

* Попълва се от контролиращото лице: 

1. Обхватът на сертификация е определен / 
Продукт/дейност обект на контрол и сертификация   Да  Не 

2. Представени са документирани доказателства за описание на 
мястото и/или помещението и/или дейностите на оператора 

 Да  Не 

3. При подаване на заявлението операторът е запознат с 
изискванията за биологично производство 

 Да  Не 

4. Документирани от оператора правила, чрез които да се осигури 
спазване на нормативните изисквания за биологично производство. 

 Да  Не 

5. Описание/записи за прилагания метод за производство, които 
могат се използват при оценка на съответствието и превантивни 
мерки 
/Отличителните характеристики на използвания метод за 
производство/ 

 Да  Не 

6. Представяне на предпазни мерки за възпрепятстване 
замърсяването на биологичните продукти 

 Да  Не 

7. Дата на преустановяване използването на неразрешени за 
биологично производство продукти 
Дата на подписване на договор:  

 Да  Не 

8. Предоставяне на оферта 
 

 Да  Не 

9. Приета оферта; дата:  
 Да  Не 

10. Информацията за клиента и продукта е достатъчна за 
откриване на процедура по сертификация  

 Да  Не 

11. Необходимо е да се изпрати допълнителна информация: 
 по позиции:  

 Да  Не 

Забележки: 
 
 

Срок за изпълнение: 

 
Дата:         Дата: 
  
Ръководител ОСП:                                                Заявител:                                                  
                                    /фамилия, подпис/                                 /фамилия, подпис/              

 
 

 
Приложение № 1а 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ 
СЪГЛАСНО ЧЛ.39 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2018/848  
 

Долуподписаният.......................................................................................................... 

с документ за самоличност №: …………………………..: изд. на …………..……….   

От:…………………………………………,  в качеството ми на...................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ С: 

 

- Изизсквания на Регламент (ЕО) 2018/848 (чл. 9 – чл.14 и приложение II, 

част I и част II) и свързаните приложими Регламенти за изменение и 

допълнение;  

- Правилата за сертификация на Органа по сертификация на продукти 

(ОСП) при Нутрамед ЕООД, публично достъпни нa  интернет страницата 

на ОСП; 

- Правилата за ползване знаците за съответствие и на лого на Органа по 

сертификация при ,,Нутрамед“ ЕООД;  

 

И СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ: 

 
(1) Да съставя и впоследствие поддържам  пълно описание на: 

- стопанството (площи, култури, животновъдни обекти, животни 

помещения, оборудване и т.н.);  

- превантивните мерки, които се прилагат във всяка отделна единица за 

да се постигне съответствие на дейността под контрол и сертификация с 

общите и специфичните нормативни изисквания на схема по качество: 

Земеделско производство – растениевъдство и животновъдство; 

- предпазните мерки, които се вземат за намаляване риска от 

замърсяване с неразрешени продукти или вещества, представени в ал. 3 

до ал. 9 от Декларацията и не само.  

(2) Да не използвам продукти произведени от и или чрез ГМО. 
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(3) Да спазвам нормативните изисквания за получаване на разрешение 

за изключение от Разпоредбите на чл. 9 пар. 7, б) и точка 1.1 от 

Приложение II от Регламент 848/2018 

(4) Да не използвам торове, подобрители на почвата, които не са 

разрешени при биологичното производство (разрешени по силата на 

член 24, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/848).  

(5) Да поддържам и подобрявам почвеното плодородие 

(съдържанието на органични вещества) с подходящи агротехнически 

мероприятия като сеитбообръщение, използване на оборска тор от 

екстензивно или биологично земеделие, зелено торене, засаждане на 

бобови култури и др. 

(6) Единствено при необходимост от защита на растенията да 

използвам препарати за растителна защита при условията на ал. 8.  

(7) Да контролирам борбата с вредителите и болестите само с 

разрешени за биологичното производство препарати за растителна 

защита разрешени по член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) 

2018/848 

(8) Да използвам биологичен посевен и посадъчен материал. При 

отсъствието на такъв да прилагам разпоредбите за получаване на 

разрешение за използване на конвенционален такъв в съответствие с 

приложение т.1 8 от част I, Приложение II . 

(9) Да прилагам необходимите мерки за почистване на местата 

за съхранение и производствените единици само с вещества и 

продукти разрешени по смисъла на чл. 24 от Регламент (ЕО) 2018/848. 

(10) Да осигурявам ефективно разделение на биологичните единици и 

продукти от единици и продукти от производство в преход и 

конвенционални такива, по всяко време и при всяка извършвана в 

стопанството дейност. 

(11) Да не използвам забранени практики при развъждане на животните, 

като трансфер на ембриони.  

(12) Да извършвам храненето на животните и пчелите съгласно общите  

испецифични изисквания определени чрез Приложение II  Част II, т.1.4 

Регламент (ЕС) 2018/848. 
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(13) Да използвам фитотерапевтични продукти, хомеопатични 

продукти, микроелементи и продукти, изброени в раздел Приложение II  

Част II, т.1.4 Регламент (ЕС) 2018/848., за лечението на животните.   

(14) Да не използвам синтезирани по химичен път алопатични 

ветеринарни лекарствени продукти и антибиотици с цел профилактика. 

(15) Да осигуря ветеринарното лечение със синтезирани по химически 

път алопатични средства единствено при неефикасност на продуктите от 

ал. 13 и да спазвам изискванията за карентни срокове.  

(16) Да не използвам хормони, стимулиращи растежа или 

продуктивността вещества. 

(17) Да прилавам изискванията за хуманно отношение към животните и 

да не прилагам практики, които биха довели до страдание на животните. 

(18) Да осигурявам достъп на животните до открити пространства винаги 

когато това е възможно, и да не практикувам връзване и изолация на 

животни и отглеждане в клетки. 

(19) Да осигуря необходимите площи, местополужение на пчелина, 

помещения и условия за отглеждане в съответствие с Регламент (ЕС) 

2020/464. 

(20) При създаване за първи път или подновяването на стадо да 

използвам само биологично отгледани животни, или ако са недостатъчно 

да спазя разпоредбите на Приложение II  Част II, т.1.3 Регламент (ЕС) 

2018/848. 

(21) Да спазвам изискването общото количество оборски тор, 

употребено в стопанството да не надвишава 170кг. азот годишно на 

хектар, а при необходимост да сключа споразумение за сътрудничество с 

друг оператор за разпръскване на излишъците от оборски тор.  

(22) Да осигурявам ефективно разделение на биологичните продукти от 

продуктите в преход и конвенционални такива, по всяко време и при всяка 

извършвана в стопанството дейност. 

(23) Да прилагам необходимите мерки за почистване и дезинфекция на 

местата за отглеждане, производство и съхранение. 

(24) Да осигурявам достъп на инспекторите на ОСП при ,,Нутрамед“ 

ЕООД във всички стопанисвани от мен единици. 



ОРГАН ПО 

СЕРТИФИКАЦИЯ НА 

ПРОДУКТИ ПРИ 

„НУТРАМЕД” ЕООД 

ФОРМУЛЯР ПО КАЧЕСТВОТО Код: ФК 7.2 – 02 

 Заявление за сертификация съгласно 

Регламент (ЕО) № 2018/ 848  

Схема: Земеделско производство –

растениевъдство и животновъдство 

Издание: 3 

Версия: 0 

 

Дата: 01.01.2022 г.                                                                                                                              стр. 9 от 10  
Този документ е собственост на Орган по сертификация на продукти към ,,Нутрамед'' ЕООД. Всяко ползване, 

разпространение и публикуване се позволява единствено с разрешение на Организацията. 

(25) Да поддържам и предоставям актуални скици на парцелите и 

регистър на животновъдния обект. 

(26) Да поддържам и представям документи за всички закупени, 

произведени и реализирани продукти; закупени торове и препарати за 

растителна защита. 

(27) Да документирам и при поискване да предоставям записи на всички 

извършени дейности по производство (отглеждане) и добити количества 

непреработен продукт. 

(28) Да поддържам и актуализирам всички необходими дневници и 

формуляри, свързани с дейността ми. 

(29) Да предоставям на ОСП при ,,Нутрамед“ ЕООД ежегодно до 1 

октомври годишна програмата съгласно Приложение II, част I, т.1.12 от 

Регламент (ЕС) 2018/848 преди сеитба, съответно засаждане. При 

промяна да програмата да информирам контролиращото лице.  

(30) Да предприема разследване при констатиране на несъответстващ/ 

замърсен продукт.  

(31) Да  приемам наложените санкции от ОСП при Нутрамед ЕООД 

при наличие на нарушения или несъответствия.  

(32) Да сътруднича при обмена на информация и предавам при 

необходимост нужната контролна документация между 

надзорни/контролни органи в страната и други държави членки, 

включително и когато това се отнася до мои подизпълнители. 

 (33) Да уведомя своевременно всички заинтересовани страни в 

случай на отказване, временно спиране, ограничаване, отнемане или 

прекратяване на сертификацията, включително и когато това се отнася 

до мои подизпълнители. 

 (34) Да уведомявам ОСП при Нутрамед ЕООД в срок от 10 (десет) 

дни за промени, посочени в подаденото заявление: 

- данни за идентификацията на декларатора 

промени в производствената единица, както следва: 

- производствените площи и метода на производство;  

- видовете и броя на продуктите; 

- методи за производство. 
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 (35) Да уведомявам незабавно съответните контролни/ надзорни/ 

компетентни органи за всяка нередност или нарушение,  

- засягащи биологичното състояние на продукцията ми; 

- или на   биологични  продукти, доставени ми от други  оператори или   

подизпълнители. 

 (36) В случай, че се оттеглям от системата за контрол да съхранявам  

документация ми за период от най-малко пет години; 

 (37) Да изпълнявам административните и финансовите задължения, 

свързани с контролната дейност. 

 
Желая управляваното от мен стопанство да бъде включено в системата 

за контрол на Орган по сертификация на продукти при ,,Нутрамед“ ЕООД 

съгласно Регламент (ЕО) № 2018/848 последващите изменения,  

допълнения и приложимите Регламенти за допълнение или изменение. 

 
Ще спазвам изискванията за биологично производство, определени в 

нормативните документи, упоменати в настоящата декларация и в случай 

на наложена санкция, ограничен или отнет Сертификат от ОСП при 

„Нутрамед“ ЕООД, няма да реализирам продуктите като биологични или 

със статус „в преход към биологично производство“. 

 
Ще съхранявам всички документи, отнасящи се за биологичното 

производство, включително и когато това се отнася до мои 

подизпълнители поне 5 (пет) години. 

 

Дата......................... ДЕКЛАРАТОР: 

......................................................................................... /име, фамилия, подпис / 

Дата......................... Приел: 

............................................................ / фамилия, длъжност, подпис,  

 
Забележка: Декларация се попълва от всеки оператор/ член на група или подизпълнител всяка 
поди година 

 
 

 


