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ПЛАН ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО / ORGANIC PRODUCTION PLAN 
 

Вх. №/Registration №.........................  
Дата/Date:............................  
(попълва се от ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ)/(To be filled in by CCB AGRO ORGANIC CONTROL) 
 

ГОДИШНA ПРОГРАМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО (ГПП) -  ЖИВОТНОВЪДСТВО 
ANNUAL PRODUCTION PLAN (APP) – ANIMAL PRODUCTION 
 
 
 
 

ЗА ......................... ГОДИНА/ FOR THE YEAR 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПОД 

КОНТРОЛ/ 
OTHER ACTIVITIES INCLUDING 

CONTROL: 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ ПО БИОЛОГИЧЕН  МЕТОД/ 
STATEMENT OF ACTIVITY REALIZED BY ORGANICAL 

METHOD 
 Растениевъдство/Plant 

Production 
 Събиране на диворастящи/ 

Wild Plant Collection 
 Пчеларство/Beekeping 
 Преработка на биопродукти/ 

Processing of organic products 
 Съхранение на 

биопродукти/Storage of organic 
products 

 Търговия на биопродукти/ 
Organic product trade 

 Внос на биопродукти/Import of 
organic products 

Регламент (ЕС) № 2018/848 и актовете по неговото делегиране и прилагане/  
Regulation (EU) № 2018/848 and its related authorization and enforcement laws 
 
КОНТРОЛЕН ОРГАН:    BG-BIO-20    "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ" ЕООД   
CONTROL BODY:   BG-BIO-20 "AGRO ORGANIC CONTROL" LTD        

 
Първа заявка за 

годината/ 
First application for the 

year 
 

Заявка за промяна/ 
Change request 

 

Промяна в данните на оператора или на зак. 
представител/ Change in the data of the entrepreneur or 
legal representative 
(Отбелязва се при промяна на данните на оператора подадени към 

АОК/(Marked in case of change of operator data sent to AOC) 
ДАТА/DATE: 

 
____/____/___________г. 

Номер и дата на договора с АОК/ 
Number and the date of contract with AOC: 

 
_____________  / ____/____/___________г.  

Промяна в контролния орган (КО)/CB) Change in 
Control Body 
 
Бивш контролен орган/ Former Control Body: 
…………………………........................................................... 

 
 

Промени в производствените единици/Changes in 
production units: 
(Отбелязва се вида на промяната)/(Specify the type of change) 

Oператор/ 
 

Entrepreneur: 

 

  Увеличаване броя на животните / 
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Increasing the number of animals 

 
Правно седалище/Legal Position 

 

Стопанство местоположение/Position of Facility 

 Намаляване броя на животните / 
Decreasing the number of animals 

 Промяна в отглежданите животни/ 
Change of bred animals 

 Промяна в идентификацията/ 
Identification change 

ЕГН/ ЕИК/ 
Identification 

number: 
 

Тел./факс: 
Telephone/

Fax: 

 
 

Промяна в категорията - биологични /в преход/  
Category change – organic / in transition 

e-mail:  GSM:   Друга промяна/Other changes 
 

Брой животни в системата за 

контрол/ 
Number of animals in the control 

system: 

 Конвенционални животни – брой/ 
Traditional animals - number:  Конвенционални животни – вид/ 

Traditional animals - species:  Брой страници  в ГПП/ 
Number of pages in OPP: 

 

 
Задължително към Годишната програма се прилага подробен опис на всички животни, с № на ушна марка на всяко животно!!!/ A detailed inventory 
of all animals must be included in the Annual Plan, with each animal’s ear tag number !!! 
 

№ Вид животно/  
Animal kinds 

Порода/ 
Breed 

 
Брой 

животни/ 
Number of 

animals 
 

Брой животински 

единици/ 
Number of animal 

units 

Направление               

на 

производство/ 
Production 

Method 

Биологично/в 

преход/ 
In organic/transition 

period 

Очаквана продукция 

кг/л/бр/ 
Expected production  

kg / L / pcs 

Дата на включване в система на 

контрол/ 
Inclusion in the control system 

1             
 

  

2          
 

  

3          
 

  

4             
 

  

5             
 

  

6             
 

  

7             
 

  

8             
 

  

9             
 

  

10             
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При повече от една страница  да се изпрати и в електронен вариант, заедно с описа на ушнте марки на e-mail: office@dgro-organic.com/ 
If it is more than one page, we kindly request the animals to be sent electronically to office@agro-organic.com with the information on their ear tags: 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ/ DECLARATION: 
Долуподписаният/а/ / Undersigned, ............................................................................................................ ................. се задължавам да/ I commit: 

▪ спазвам настоящата Годишна програма за производство и да не отглеждам посочените сортове/животни по конвенционален метод в същия район/To 
comply with this Annual Production Program and not to grow the indicated varieties/animals by conventional method in the same area; 

▪ предоставям на АОК Годишна програма за производство ежегодно в срок до 1 Oктомври/ I submit to AOC an Annual Production Program annually by 
October 1; 

▪ уведомявам АОК за настъпили промени в подадената информация в срок от 7 дни/I will inform AOC about the changes in the information I sent within 7 
days. 
 
 
                                                                                                                                Дата/Date:                                                    Подпис/Signature: 

 
 
 
 
 
* При възникнали спорове, водеща версия е българската/ In case of dispute, the leading version is the Bulgarian version. 
 
 
 
 
 
 
 
 


