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Приел: ………/Дата:…………

Заявление за сертификация на дейност по биологичен метод
Схема В - Търговия
съгласно Регламент (ЕО) 834/2007
1. Оператор/ (фирма):
Адресна регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
ЕИК/ЕГН:
Тел:
Отговорник биологична дейност:

E-mail:

(или упълномощено лице, представя се пълномощно)

Тел:

2. Заявление за:
- Първоначална сертификация
 - Смяна на контролния орган

 - Прехвърляне на сертификация от един оператор на друг
 - Друго/посочете/ .....................

3. Наименование на предходен контролен орган (ако е приложимо):
4. Познаване на биологичното законодателството:

 ДА

 НЕ

5. Участвам/ кандидат съм по следната/те мярка/и на ПРСР:
от дата:
до дата:
6. Възлагам следните дейности ( ако е приложимо):
на подизпълнител:
Контролиращо лице:
Прилагам копие от договор/ споразумение между двете страни
7. Възлагат ми следните дейности ( ако е приложимо):
възложител:
Контролиращо лице:
Прилагам копие от договор/ споразумение между двете страни
8. Предприятието има налична сертификация на следните дейности (производство, преработка,
друго):
Контролиращо лице:
9. Направление на продуктите:
 - директна продажба

 - дистрибуция

- внос/износ

11. Предприятието използва следните структури/складове (постройки, помещения) в :
Гр./с.
Общ.
Обл.
Биологични (бр/площ м²)
Конвенционални(бр/площ м²)
Наименование Предназначение
Собствени
Външни
Собствени
Външни
….м²

….м²

Документът е собственост на БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД-ОСП и се забранява неговото манипулиране

….м²

….м²

Стр. 1/3

Ф 7.2-07
Версия 3.3
Утвърдил: РОСП на 27.04.2020

БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН ЕООД – ОСП
Разработил: ОтК

12. Вид на структурите за съхранение/складиране
СИЛОЗИ Куб.м.

.....

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ Куб.м.

.........

Съхранение на зърнени
култури



Растителни продукти



За маслодайни и протеинови
култури
ДРУГО:



Животински продукти





ДРУГО:



СКЛАДОВЕ Куб.м.

Специална
употреба
Смесена употреба

ВИД НА ТЪРГОВИЯТА





На дребно
На едро
В големите търговски
вериги
Дистрибуция на марката
друго




......




ДИСТРИБУЦИЯ НА МАРКАТА
(описание на продукта)
БИОЛ.

КОНВ.

ПЕРИОДИЧНА





ПОСТОЯННА





13.Център на дейност гр./с.:
по ВНОС:
обл.:
Пунктове на влизане на продуктите в Общността на ЕС:
Кратко описание за дейността по внос:


Внос за собствена сметка
ВИД НА ВНАСЯНИЯ ПРОДУКТ:
Растителни продукти

пк.:

общ.:



Внос за сметка на трето лице



Животински продукти



Технически средства

Полуфабрикати от суровини
от растителен произход





Преработени продукти



Полуфабрикати
от
суровини от животински
произход
Преработени продукти

Преработени суровини 
от
растителен
произход
Други:.............................. 
..

Други:…………………….



Други:…………………….





14. Дейността включва търговия с:
 - само биологични продукти
 - биологични и небиологични продукти(смесено)
Данни за небиологични продукти/ дейности:

15. Прилагам Годишна програма за производство:
№
по
ред

Документ/Копия

1.

План за управление на стопанството

2.
3.
4.

HACCP план или друга вътрешна система на управление
Документи за право на ползване на сгради и помещенията
Копие на удостоверение за регистрация на обекта

5.

Булстат/ЕИК

6.

Списък на доставчици

7.

Други:

Приложими за
Търговия:

ДА/НЕ

Проверено от БС

Първоначално и при
съществена промяна
Първоначално
Първоначално
Първоначално
Първоначално и при
промяна
Първоначално и при
промяна
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Годишна програма за дейност търговия за ……………….година

№

СПИСЪК КРАЙНИ ПРОДУКТИ

ТИП
ОПАКОВКА

КОЛИЧЕСТВО
(тон)

КАЧЕСТВО (био/в преход)

Задължавам се да предоставям на „Био Сертификейшън“ ЕООД ежегодно актуална Годишна програма и в 15 дневен срок при
всяка настъпила промяна при асортимента на продуктите.

Дата:………………………

Оператор:……………………………………………….
/име, фамилия, подпис и печат/
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