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ПЛАН ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

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

 
ГОДИШНA  ПРОГРАМА  ЗА  ПРОИЗВОДСТВО -  ЖИВОТНОВЪДСТВО 
 

ЗА ......................... ГОДИНА   

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПОД КОНТРОЛ: 
ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ДЕЙНОСТ ПО БИОЛОГИЧЕН  МЕТОД 

-Растениевъдство 
- Събиране на диворастящи 
-Пчеларство 
-Преработка на биопродукти 
-Съхранение на биопродукти 
-Търговия на биопродукти 
-Внос на биопродукти 

Регламент ЕО 848/2018 и актовете по неговото делегиране и прилагане 
 

КОНТРОЛЕН ОРГАН:    BG-BIO-     "АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ"ЕООД                                                  

 
Първа заявка за 
годината  Заявка за промяна 

 
Промяна в данните на оператора или на зак.предст. 
(Отбелязва се при промяна на данните на оператора подадени към АОК) ДАТА: 

 
_ _/__  /___   _г. 

Номер и дата на договора с АОК: 
 

00............../     _/  __/__  _  _г. 
 

Промяна в контролния орган (КО) 
Бивш контролен орган: ................................................. 

 

 Промени в производствените единици: 
(Отбелязва се вида на промяната) 

 
Оператор: 

 

 

 - Увеличаване броя на животните 
 
 
 
Правно седалище 

 

Стопанство местоположение 

 - Намаляване броя на животните 

 - Промяна в отглежданите животни 

 - Промяна в идентификацията 

ЕГН/ ЕИК:  Моб.:   Промяна в категорията - биологични /в преход 

e-mail:  Тел./факс:   Друга промяна: 
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Брой животни в 
системата за контрол: 

 Конвенционални 
животни - брой: 

 Конвенционални 
животни - вид: 

 Брой страници  

в ГПП: 
 

Задължително към Годишната програма се прилага подробен опис на всички животни с № на ушна марка на всяко животно!!! 

№ Вид животно Порода 

 

Брой животни 

 

Брой 
животински 

единици 

Направление               
на производство 

Биологично/ 
В преход 

Очаквана 
продукция 

кг/л/бр 

Дата на включване 
в система на 

контрол 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
При повече от една страница  да изпрати и в електронен вариант, заедно с описа на ушнте марки на e-mail: office@dgro-organic.com  

ДЕКЛАРАЦИЯ: 

Долуподписаният/а, .......................................................................................................... ....................     се задължавам да:  

 спазвам настоящата Годишна програма за производство и да не отглеждам посочените сортове/животни по конвенционален метод в същия район;  
 предоставям на АОК Годишна програма за производство ежегодно в срок до 1 октомври 
 уведомявам АОК за настъпили промени в подадената информация в срок от 7 дни. 

                                                                                                                              Дата :                                              Подпис: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


