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Акредитиран от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065 със сертификат рег. 
№13/………………… г., валиден до ………………….. и разрешение № 

 
Вх. №/дата 
№........../................... 
(попълва се от ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за сертификация на биологични продукти  
съгласно Регламент (EС) № 2018/848, последни изменения и допълнения. 

 
Вид  заявлението  Причини за промяна  Дейност  
Първоначално  Промяна в данните  Растенивъдство  

 Промяна в деи ността  Животновъдство  
Заявление за 
промяна 

 Промяна в 
производствените 
единици 

 Пчеларство  

Заявление за 
разширяване на 
обхвата  

 Промяна на 
контролния 
орган/трансфер  

 Събиране на 
диворастящи 
продукти и гъби 

 

Обща информация за заявителя (оператора): 
Физическо лице  ………………………….   
Юридическо лице (дружество) 
ИН по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС………………………………….. 
Идентификационен номер:…………………………………… 
Име/наименование……………………………………………. 
Адрес на местоживеене/Адрес на управление: гр./с………………, п.к…………………; 
общ…………………..………. ул..................................................................... 
тел. за връзка…………………………….; факс……………….; e-mail…………….. 
Адрес за кореспонденция: гр./с. ..............................................................;п.к................................; 
общ....................................... ул........................................... 
(попълва се само когато адреса е различен от адреса на 
местоживеене/управление)  
Управител................................................................ 
Име, презиме, фамилия :......................................................  
( попълва се само за юридически лица) 
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Трансфер на сертификат                                                                                     

да 
                          

не 

Наименование на контролния орган и организация............................... 
Приложения (копие от сертификата, копие на последен доклад) 

 

 
Общи минимални изисквания 
Използване на означения за биологично производство. 
Ще означавам като «биологичен» и/или «в преход към биологично производство» 
сам продукти, за които имам издадено писмено доказателство за съответствие. При 
продажба ва продукцията като биологична/в преход ще използвам етикети след 
проверка от КЛ относно означенията за биологичен метод на производство. 
 
Приложен образец на етикет съгласно разпоредбите на чл. 30-33 Регламент ЕС 
2018/848 
 
Документална отчетност съгласно Регламент (ЕО)№848/2021 г. Р.771/2021 г. и 
Р.2119/2021, 
Поемам ангажимент да поддържам документална отчетност, да съхранявам 
копия/оригинали на цялата контролна документация, включваща наи -малко 
документите, които съм представил на КЛ и които са ми предоставени от КЛ, както 
и на всички оправдателни документи, регистрирани в дневниците и всички 
допълнителни документи имащи отношение към контролна деи ност. Уведомен съм, 
че издаването на копия на документи, които веднъж са предоставени от КЛ на 
оператора или от оператора на КЛ, или заверка на документи, която не е изрично 
регламентирана в нормативен акт са заплаща допълнително.  
 
Ще водя документална отчетност: на хартиен носител    на електронен носител   
 
Транспорт – ще спазвам разпоредбите на Приложение III Регламент ЕС 2018/848 и 
ще извършвам и документирам съответни проверки. 
 
За транспорт на биологичната/в преход продукция ще се използват: 
 
  Собствени (или наети от мен) транспортни средства, при което гарантирам 
тяхното подходящо почистване, при което ще поддържам при всяко използване 
на транспортни средства съответно записи и ще ги представям на 
контролиращите лица и ще поемам отговорност за биологичния статус на 
продукцията по време на  транспорт  
  Съхранение – мерки за идентификация на купувача (или наети от него), при 
което купувача поема отговорност за биологичния статус на продукцията по 
време на транспорт, за което ще представя писмен договор между мен и купувача  
 

Съхранение – мерки за индентификация и недопускане на замърсяването или 
смесване съгласно разпоредбите на Приложение III Регламент ЕС 2018/848 
………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
Form 7.1-1 А 
Версия 3/10.01.2021 г. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
➢ Познанията ми за нормативните изисквания и практиките в 

биологичното производство са: 
 

Добри     слаби    липсват  
 
➢ Имам образование в областта на земеделието  
  Не 
  Да       Специалност…………………………………….Учебно заведение…………………………….. 

 
➢ Преминал съм специализирани курсове по биологично 

земеделие/агроекология/опазване на околната среда 
  Не 
 Да  Курс…………………………………………..Обучаваща организация……………………………... 

 
Дата…………Оператор, име и фамилия……………………………………Подпис…………………………. 
 
➢ Стопанството ми е сертифицирано по други стандарти 

        Не 
        Да    Стандарт………………………….Сертифицираща организация…………………………….. 
       Прилагам копие на сертификата. 
 
➢ Възложител съм дейност на трети страни 

        Не 
         Да Деи ност……………………………Изпълнител……………………………………………………........ 
      Прилагам копие на договора между мен и изпълнителя 
 
➢ Изпълнявам дейности, възложени от трети страни 
 Не 
 Да  Деи ност…………………………….Възложител………………………………………………………… 
Прилагам копие от договора между мен и възложителя. 
 
 

Данни за биологичния продукт:  
Растениевъдство 
 

Данни за площите 
Адрес/-и: .............................................. 
                (населено място, местност) 
 
 

Площи, (ха) Производствени 
площи 

Пасища и 
ливади 

Непродуктивни 
площи 

Гори 

Конвенционал
ни 

    

В преход       

Биологични     

Обща площ  
 
Продукти (Kултури) Биологични В преход Конвенционални 
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Зърнени    
Маслодайни    
Етерично-маслени    
Фуражни     
Влакнодайни    
Картофи    
Цвекло     
Зеленчукови    
Овощни    
Семкови    
Костилкови    
Черупкови    
Декоративни    
Други    
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Помещения Биологични 
(бр/площ)  

Конвенцио 
нални 

(бр/площ) 

Общо 
(бр/площ) 

 Собст 
вени 

Външ 
ни 

Собст 
вени 

Външ 
ни 

Собст 
вени 

Външ 
ни 

  
1. За съхрание       

Други       
2. Складове за:       

продукция       

техника       
средства за растителна 
защита 

      

торове       
силози       

Други       
  

1. Дейност за сертификация 
/Описание на биологичните / конвенционалните деи ности свързани с 
производството. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

2.  Биологичен продукт описание / вид, сорт, година на отглеждане, очакван 
добив и др./ 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  
 
Диворастящи 
 

Данни за площите 
Адрес/описание на района за събиране 
                (населено място, местност) 
 
 

Биологични  

Конвенционални  
 

Забележка: Раи оните за събиране по биологичен начин се различават от тези за 
събиране по конвенционален.  
 
№ Наименование на растение Част от растение, 

вид (цвят, плод, 
стрък, листа) 

Период на 
събиране 

Количества 
(събрани/ 
планирани за 
година) 

латинско местно 
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Дейност за сертификация 
/Описание на маршрута от наи -близкият град до пункта/раи она за събиране, 
разстояние, време/..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
Животновъдство 
 

Данни за площите/помещенията 
Адрес (населено място/местност/район) 
 
 

Биологични  

Конвенционални  
 

Вид, категория Метод на производство, (брои  животни/ха) 

Биологично Конвенционално 

Еднокопитни   
Биволи   
Говеда   
Телета   

- телета 1-2г.   
- мъжки телета   

Юници   
Млечни крави   
Овце   
Кози   
Прасенца   
Свине маи ки   
Свине за угояване   
Пилета брои лери   
Кокошки носачки   
Заи кини   
Пчелни семеи ства *   
Други 
 

  

 
Дейност за сертификация 
/Описание на биологичните / конвенционалните деи ности свързани с 
производството............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
*      Забележка: Информация за раи она около пчелина (медоносна растителност в 
раи она), брои  пчелни семеи ства, система пчелни кошери, стационарни/подвижни 



 
Form 7.1-1 А 
Версия 3/10.01.2021 г. 

кошери и др. 
 
* Дата на последно изполване на средства, несъвместими с Регламент (ЕО) 834/2007 
и последни изменения и допълнения. 
 
 
Заявител/оператор  
(юридическо/физическо лице):.................................... 
                                                                 (име, фамилия, подпис)  
Дата: ........................... 
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Преглед на заявката 
 

П
о

п
ъ

л
в

а
 с

е
 о

т
 О

С
К

 Действия Забележка Дата Подпис 

1. Преглед на заявлението    

2. Изискване на допълнителна 
информация и/или 
провеждане на среща 

   

3. Отказ от предоставяне на 
сертификация 

   

 4. Сключване на договор    
5. Избор на инспектор/екип по 
оценяване  

   

6. Оценяване (физическа 
проверка) 

   

7.  Резултати от оценяването    

8. Преглед    

9. Решение    

 


