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Долуподписаният Оператор заявява следните дейности:
ПЪРВО
ПРИСЪЕДИНЯВА
НЕ КЪМ
СИСТЕМАТА ЗА
КОНТРОЛ
Дата

Продукт с обозначение
ЗНП/ ЗГУ/ ХТСХ
Име на продукт

НОВО
ПОТВЪРЖДАВА
НЕ КЪМ
СИСТЕМАТА ЗА
КОНТРОЛ
Дата

ОТКАЗ ОТ
СИСТЕМАТА ЗА
КОНТРОЛ
Дата

1.
2.
3.
4.
5.
Предприятие:
Адрес:

Тел.:

Факс:

E-mail:

Дан. №

ДДС №:

Име и квалификация на лицето/та, което/които отговаря/т за подложената дейност под контрол:
ИМЕ

КВАЛИФИКАЦИЯ

Име на законния представител:
Име на отговорното лице:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - НОВО ПОТВЪРЖДАВАНЕ - ОТКАЗ

За първото присъединяване към системата за контрол операторът трябва да:
- изпрати заявлението Форм. ЗП_ПР_01;
- предостави копие от удостоверение за регистрация на обект за производство на храни, издадено
от БАБХ, съгл. чл. 6 Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент 853/2004;
- изпрати копие от удостоверението за регистрация от Агенция по вписванията;
- да прилага система за самоконтрол относно бесопасността на храните и да спазва нормативните
изисквания на система HACCP
- да извърши плащане на фиксираната такса;
Изисквания, които ще се оценяват по време на първоначалното посещение:
- пригодност на помещенията, съоръженията и оборудване към изискванията, предвидени от
спецификацията;
- процес на обработка;
- оценява съответствието с посоченото в заявлението за първоначално присъединяване, годността
на оператора и способността му да задоволи изискванията за съответствие, посочени в
продуктовата спецификация за отделните дейности извършвани от заявителите;
- пригодност на складовите помещения за суровини, полуготови продукти и готова продукция;
- пространствено-времево отделяне на специални обработки-линии;
- идентификация, проследяемост и управление на партидите.
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За ново потвърждаване към системата за контрол операторът трябва да:
изпрати заявлението за присъединяване, като постави отметка на ново потвърждаване към
системата за контрол (в срок до 31.12 всяка година) и като заплати фиксираната годишна
такса по договор.
Отказ от системата за контрол
Оператoрът ще бъде изключен от списъка на контролираните оператори чрез попълване и изпращане
на заявлението, като постави отметка на Отказ от системата за контрол. Ако „Био Сертификейшън” ОСП не получи заявление за ново потвърждение в рамките на определения срок, ще изпрати до
оператора предварително известие, с което го информира за възможността за изключване. След
изтичане на 30 дни без операторът да възрази, ОСП ще изключи оператора от списъка на
контролираните оператори.

За съгласие: Операторът

дата_______/________/_________

подпис и печат__________________________

С подписването на настоящото заявление, операторът заявява, че е запознат и приема
съдържанието на спецификацията за производство и плана за контрол
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ПРИЛОЖЕНИЕ към формуляр ЗП_ПР_01
РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА
Производството на продуктите с обозначение като защитени наименования за произход (ЗНП), защитени географски
указания (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) са пространствено отделени от останалите
производства
ДА 
В случай, че общите производства и тези на продуктите с обозначение като ЗГУ/ ЗНП/ ХТСХ са пространствено отделени
(различни линии за производство), трябва да се определят линиите за обработка, съоръженията, помещенията, използвани за
тази цел, като ги съобщят до ОСП.

Линия за преработка (посочете линия 1 или линия А, и
др.)

Използвано помещение

Производството на продуктите с обозначение като защитени наименования за произход (ЗНП), защитени географски
указания (ЗГУ) и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) са разделени във времето от останалите
производства
ДА 
В случай, че общите производства и тези на продуктите с обозначение като ЗГУ/ ЗНП/ ХТСХ са разделени във времето (с
различни разписания и/ или използване на една и съща производствена линия), операторите трябва да съобщят разписанията и
времетраенето за обработка на защитените производства до ОСП.

Дата на
преработка

Разписание
за
преработка

Период на преработка (например от юли до декември, през
цялата година)
Дни от седмицата за преработка (например от понеделник до
петък)

Сутрин (А)
Следобед (Б)

БЕЛЕЖКИ

дата_______/________/_________

подпис и печат__________________________
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