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ПЛАН ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
Вх. №.........................
Дата............................
(попълва се от ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ)

ГОДИШНA ПРОГРАМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО –СЪБИРАНЕ НА
ДИВОРАСТЯЩИ

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПОД КОНТРОЛ:

ЗА ......................... ГОДИНА
Регламент ЕО 848/2018 и актовете по неговото делегиране и прилагане
КОНТРОЛЕН ОРГАН: BG-BIOДАТА:
_ _ /_ _ /_ _ _ _ г.

"АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ"ЕООД
Номер и дата на договора с АОК:
00.................../_ _ / _ _ / _ _

_ _ г.

-Растениевъдство
-Животновъдство
-Пчеларство
-Преработка на биопродукти
-Съхранение на биопродукти
-Търговия на биопродукти
-Внос на биопродукти

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД






Оператор:

Правно седалище

Тел./факс:

e-mail:

Моб.:
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(Отбелязва се при промяна на данните на оператора подадени към АОК )

Промяна в контролния орган (КО)
Бивш контролен орган: .................................................
Промени в производствените единици:
(Отбелязва се вида на промяната)






Стопанство местоположение

ЕГН/ ЕИК:

Първа заявка за
 Заявка за промяна
годината
Промяна в данните на оператора или на зак.предст.




- Увеличаване на площите
- Намаляване на площите
- Промяна в отглежданите култури
- Промяна в номерата на парцелите
Промяна в категорията - биологични /в преход
Друга промяна:
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Биологични площи
- в хектари:

Площ в преход - в хектари:

№

№ на парцел
по КВС
(кадастрални
скици)

Номер на
парцел на
БЗС(№ система
ИСАК)

Землище

Култура
(описание на
културите, коита ще
бъдат събирани)

Брой страници
в ГПП:

Конвенционални
площи - в хектари:

Площ /ха/

Анекс като Карта
(Моля ясно
Описание
Собственост на:
определете
(Национален парк
(Държавна, общинска, границите на района
защитена територия,
частна и т.н.)
на събиране на
обикновена горска площ,
картата, посочете
пасище, земеделска
пунктовете за
територия, смесена
събиране, и
земеделска/пасище/горск)
критичните
точки/райони)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
При повече от 10 парцела да се изпрати и в електронен вариант на e-mail: office@agro-organic.com

ДЕКЛАРАЦИЯ:
Долуподписаният/а, .............................................................................................................................. се задължавам да:
 спазвам настоящата Годишна програма за производство и да не отглеждам посочените сортове по конвенционален метод в същия район;
 предоставям на АОК Годишна програма за производство ежегодно в срок до 1 октомври преди сеитба, съответно засаждане. При промяна
програмата се изпраща също преди сеитба, съответно засаждане;
 уведомявам АОК за настъпили промени в подадената информация в срок от 7 дни.
Дата :
Подпис:
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