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Приел:............/Дата:...............   

 

План за управление  
Съгласно чл. 63 от Регламент (ЕО)889/2008 

 
 Описание на производствените единици и мерките, гарантиращи спазването на 

биологичните стандарти и нормите за сертификация  
 

Дата: …………….                        - Първоначален план за управление               - Промяна  

Пояснете в какво се изразява промяната: 

 
 

 

2. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА (отбележете): 
        - Дейност по производство, съхранение и търговия със собствени продукти 
        - Дейност по производство, съхранение и търговия със собствени и външни продукти  
        - Дейност по производство, съхранение, преработка и търговия със собствени продукти 
        - Дейност по производство, съхранение, преработка и търговия със собствени и външни продукти 
        - Дейност по производство на продукти като подизпълнител 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

  Приложение 1 Подизпълнители 

  Приложение 2 Растениевъдство 

  Приложение 3 Събиране на диворастящи растения 

  Приложение 4  Животновъдство 

  Приложение 5 Пчеларство, Приложение 5.1 Таблица с растителността  

  Приложение 6 Производство на гъби и дрожди 

  Приложение 7 Помещения/складове, транспорт и други мерки 

 

Указания за съставяне: При сключване на договор всеки оператор представя пред „Био сертификейшън“ ЕООД (БС) подробен план 
за управление на цялото стопанство включващ информация за всички активни дейности извършвани по биологичен и 
небиологичен метод. Планът се съставя в два еднообразни екземпляра, като единия се предоставя на „Био сертификейшън“ 
ЕООД. При поддържане на сертификационния процес, операторът е длъжен да информира БС за промени в плана за управление, 
като попълни актуализиран нов план, заменящ предходно подадената информация. 

При съставянето се избират съответните приложения и се попълват всяко по отделно. Операторът може да избере дали да 
използва свои формуляри за предоставяне на същите сведения, изисквани в Приложенията. Необходимо е да отбележете с X 
върху съответното квадратче   с вашия избор. Може да маркирате повече от една опция на избор. След приключване с 
попълването на документа, проверете внимателно отново за евентуални пропуски. 

Препоръчва се да се попълни електронния формат на плана за управление поради честите промени.  „Био сертификейшън“ ЕООД 
е на разположение за изясняване на всякакви въпроси, свързани със стандартите и документите, предоставени на оператора. 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПРАТОРА/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Фирма/Физическо лице:  

Адресна регистрация: 

Адрес за кореспонденция: 

МОЛ: 

ЕИК:                                                               ИН по ДДС: 

Лице за контакт:                                                           тел.:                                             , е-mail: 

Лице отговорно за биологичното производство: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Приложението се попълва се както от оператор, така и от подизпълнител 

Оператор(в качеството на възложител) :  Адрес: 
 

Възлагам дейност на подизпълнител/и:         

Брой подизпълнители:  

 

Подизпълнител (в качество си на 
изпълнител):        

Адрес: 
 

Възлагат ми дейност следния/те оператори:   

Брой оператори:  

 
 
.  Предмет на договорните отношения ( приложете договор, споразумение м/у двете страни): 
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Данни подизпълнители (производители) 

Подизпълнители  Адрес на стопанството Обща площ 
на цялото 

стопанство 
(ха) 

вид култура/вид 
животно/пчелни 

семейство 

площ (ха)/ бр. 
животни 

годишна 
продукция 

(тон) 

            

            

            

 

Данни подизпълнители (преработватели) 

Подизпълнители  Адрес на обект  Вид услуга като 
преработка, съхранение 

(ишлеме) 

Очаквани видове  
крайни продукти 
(вид, разфасовка) 

Предавам 
суровина 

биологична/ 
в преход  

годишна 
продукция 

(тон) 

        

            

            

 
Съхранението на преработения продукт ще се осъществява при: 
  В склад на оператора 
  В склад на подизпълнителя 
Склада представлява………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… и 
съм взел следните мерки за избягване на всякакъв вид риск от смесване, замяна, замърсяване с неразрешени продукти  
като ……………………………………………………………………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

 
1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТ РАСТЕНИЕВЪДСТВО (данни за биологични и небиологични площи, култури, складове): 
   
 
 

 
2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЕДИНИЦИ НА СТОПАНСТВОТО (ЗЕМЛИЩА): 

 
 
 

 
4. ИСТОРИЯ, ТИП ТЕРЕН, НАПОЯВАНЕ: 
 

Последно използвани неразрешени продукти за биологично производство в стопанството 

№ на парцел от ГПП Продукт Дата 

   

   

   

 
Терена е: 
 - равнинен   - стръмен   - много стръмен 
 
Напояване: 
 - площите не се напояват 
  - водоизточник/ци (опишете):………………………………………………………………………………………………….. 
Има ли в близост до водоизточника потенциален замърсител?  - да     - не 
Ако е да, с какви мерки гарантирате, че няма риск от замърсяване?.......................................................................... 
5. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 
Стопанството използва за дейностите селскостопанска техника:   - да     - не 
Техниката е:        - собствена;     - наета ;    
Договор за конкретни дейности извършвани от външно лице или фирма :  - да     - не   
Техниката се използва за следните дейности:  
  - за почвени обработки     - за растителнозащитни мероприятия  - за прибиране на реколтата    - друго 
Опишете, ако е друго:   
…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
Конкретни мерки, за избягване на риск от замърсяване на биологичните полета при  употребата на машини и инструменти 
(прикачен инвентар, ръчни инструменти и др.):  
 - използване на отделни машини и инструменти за биологичните единици 
 - използване на общи машини и инструменти с доказателства за почистване преди употреба в биологичните единици 
 
6. ГРАНИЦИ И БУФЕРИ 
Границите и буферните зони трябва да бъдат достатъчни, за да се предотврати замърсяването на органични земи или култури със забранени 
вещества (забранени материали), включително контакт с продукти, произведени чрез генно инженерство (ГМО). Производителите трябва 
незабавно да уведомят БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН за всяко известно приложение или пренасяне на забранен материал в парцел или продукт. 
Стопанства, в които се произвеждат биологични продукти, трябва да имат отделни, определени граници и буферни зони, за да се предотврати 
контакт със забранени продукти, приложени в съседни небиологични земи. 
Ако забранените продукти (включително семената на ГМО) се използват върху земя, граничеща с вашия биологичен парцел, е задължително да 
поддържате буферна зона или да прилагате други превантивни мерки за предотвратяване на замърсяването на биологичните култури. 

В стопанството няма риск от замърсяване поради:  
 - добра пространствена изолация 
 -друго:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
В стопанството има парцели, които са в риск от замърсяване: 

Рискови фактори и защитни елементи 

Посочете парцелите, попадащи в 
риск 

Опис на рисковите фактори 
А, B, C, D, E, F, G, H, L 

Опис на защитните елементи 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
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Рискови фактори 
А - Пътища с натоварен трафик 
В - Фабрика или промишлени съоръжения 
С - Конвенционални култури 
D - Пашуващи  конвенционални животни 
E - Ерозия на почвата 
F - Заблатяване 
G - Уплътняване 
H - Замърсяване на водоизточника 
L - Друго................... 

Защитни елементи 
1- Отсъствие на култури 
2- Защитен пояс от дървесни видове 
3- Живи плетове или защитни прегради 
4- Зони без култури 
5- Буферни зони с отделно събиране на продукцията 
6- Плитки почвени обработки 
7- Покриване на почвата 
8- Уведомяване на собствениците на съседните площи 
9- Друго........................... 

 
Мерки за избягване на риска от замърсяване при смесени стопанства (попълва се при стопанства  с биологични, в преход 
и не биологични единици) 
 - общи складове с физическо разделяне и с ясна идентификация на различните продукти 
 - отделни складове за различните производствени единици 
 - обща техника (машини, инструменти и др.) с водене на документална отчетност за почистване преди употреба 
 - отделна техника (машини, инструменти и др.) за биологични и небиологични единици 
 - извършване на агротехнически мероприятия  разделно във времето 
 - водене на пълна документация относно всички единици 
 - друго…………………………. 
 
Мерките за предпазване от замърсяване в биологичното стопанство по отношение на складиране, транспорт и търговия, 
са описани в Приложение 7; 
 
Биологичните култури трябва да бъдат защитени от замърсяване и риска от смесване по време на реколтиране и 
транспортирането. 
Записите, свързани с реколтата и транспортирането на култури, за които отговаряте, трябва да бъдат на 
разположение за преглед по време на годишната инспекция. 
7. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ (съгласно чл. 12, пар. 1, регламент (ЕО) 834/2007 и чл. 3 от Регл. (ЕО) 
889/2008) 
 - сеитбооборот (при маркиране се попълва точка 8) 
 - отглеждане на бобови култури                                         
 - култури за зелено торене 
 - отглеждане на култури с дълбока коренова система  
 - торене с оборски тор от биологично животновъдство 
 - торене с оборска тор от екстензивни стопанства, придружена с декларация за съответствие от доставчика 
 - торове и почвени подобрители съгласно Приложение I на Регл. 889/2008, след доказване на нуждата от употребата им 
 - почвени обработки:………………………………………………….. 
 - друго:………………………………………………………………………….  
 
8. ПЛАН ЗА СЕИТБООБОРОТ (попълва се при едногодишни култури) 
  В стопанството се отглеждат многогодишни култури и не прилагам сеитбообращения 
  В стопанството има повече от 5 парцела с едногодишни култури и прилагам отделен формуляр за сеитбооборот. 
 

 
 
 
 
 
 

Пор. 
№ 

Парцел Култура от 
предходна 
година 
201......год. 

Културата в 
момента 
201.....год. 

Очаквана култура 
за следваща 
година 
201.....год. 

Култура след 2 
години 
201.....год. 

Култура след 3 
години 
201.....год. 
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9. ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА УПОТРЕБА В БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  
 - Използва се Биологичен посевен/посадъчен материал, придружен с  ВАЛИДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
съгласно Регл. (ЕО) 834/2008;  
-  При липса на биологичен ще се ползва конвенционален посевен/посадъчен материал, придружен с доказателства за 
нетренираност, не са произведение по методите на хидропонно производство и липса на ГМО, и справка с базата данни на 
МЗХГ http://bioseeds.mzh.government.bg/. (използването на такъв посевен/посадъчен материал става  само след 
разрешение от „Био сертификейшън“ ЕООД). 
 
 
 
10. РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 - избор на подходящи видове и сортове                                        
 - подходяща програма за сеитбообращение 
 - използване на кулисни растения, места за гнездене и др. 
 - механична обработка                                                                        
 - употреба на капани и феромонови уловки 
 - употреба на растителни настойки и хомеопатични продукти 
 - чрез ръчно и механизирано плевене        
 - растително-защитни продукти съгласно приложение II на Регл. 889/2008 
- друго………………………………………………..

http://bioseeds.mzh.government.bg/
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7: СТРУКТУРИ, ТРАНСПОРТ и ДРУГИ МЕРКИ 
1. СТРУКТУРИ 

*Прилагам схеми/скици с обозначени складове/навеси и тяхното местоположение 
Описват се всички използвани структури, дори да се използват само от конвенционалната част на стопанството 
2. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ДРУГИ МЕСТА И ДРУГИ ОПЕРАТОРИ (чл. 33, Регл. 889/2008) 

 
3. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СКЛАДОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ (съгласно Регл. 889/2008) 

 
4. МЕРКИ С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВЕНЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ВЕЩЕСТВА ПО ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

 
5. МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ, ПАКЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТ (чл. 31, ч.32 от Регл. 889/2008) 

 Складове Собствени Външни Биол. Конв. 

За технически средства     

За РЗ средства     

За продукция     

За семена     

За фураж      

За продажба на продукция     

За подготовка на силаж     

друго     

Хладилни камери*     

Растителни продукти     

Животински продукти     

други     

Съоръжения за производство/преработка/обработка (включително 
пчелни продукти, обработка на фуражи и др.):  

    

1.      

Други     

Използвам следната  земеделска техника (опишете):     

1.     

2.     

Опишете:_____________________________________________________________________________________________ 
  - Операторът проверява писмените доказателства на своите доставчици (чл. 29, п.2. Регл. 834/2007) 
 - продукт операторът проверява дали опаковката или контейнерът са добре затворени, където това се изисква, а също и 

наличието на означенията по член 31. 

 - Операторът сверява информацията върху етикета по член 31 с информацията в придружителните документи.  

 - Резултатът от тези проверки явно се упоменава изрично в документалните отчети,  включени в дневници и регистри на 
оператора. 

  - Почистване  
Опишете: 
 
 

Опишете начини за разделяне на биологичната продукция от всички останали: 

   
Опишете как гарантирате, че при съхранение и транспорт транспортното оборудване няма небиологични остатъци от 

продукти: 

За реализиране на продукти като биологични предприемам следните мерки по време на производство, складирането, 
съхранението, опаковането, пакетирането и транспортирането, за да се избегнат смесвания или влизането в контакт с 
конвенционални продукти, при спазване на  чл. 31 и  чл. 32, регл. 889/2008: 
 - получени продукти от буферни зони, се отделят и реализират само като конвенционални 
 - транспортират се само биологични продукти в подходящи опаковки след като са предварително предприети мерки за 
предотвратяване риск от замяна на съдържанието без манипулиране на печата и се етикетират съгласно чл. 31, регл. 
889/2008, а насипни продукти ще бъдат придружени придружителен документ по чл. 31, регл. 889/2008.                         
 - почистващи средства (само разрешените съгласно приложение VII на регл.(ЕО) 889/2008)............................... 
 - използват се контейнери, само за биологични продукти 
 - при транспорт продуктите, вкл. фуражи се спазва разделение за биологични , в преход и небиологични продукти, които 
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Когато операторът възнамерява да изиска писмени доказателства в съответствие с член 68, параграф 2 от регл. 
889/2008 , вписва отличителните характеристики по чл. 63, п.1, б.г) от регл.889/2008 на използвания метод за 
производство, като използва Приложение XIIб от същия регламент:.__________________ 

 

са ясно идентифицирани и отделени по начин гарантиращ, че няма риск от замърсяване, смесване или замяна 
 - превозните средства (включително на фуражи) транспортирали небиологични продукти, преди началото на превоза на 
биологични продукти  се почистват и се водят записи за почистването и извозваните количества. Транспорта на 
биологичния фураж отделям физически или във времето от транспортирането на др. готови продукти. операторът води 
документален отчет за подобни транспортни операции, който е на разположение на надзорния или контролен орган; 
 - по време на транспортирането се записват количествата на продуктите в началото и при всяка отделна междинна 
доставка от целия транспортен курс на доставка 
 - друго ........................................................... 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРОСЛЕДИМОСТ 

Установена ли е система на проследяване на продуктите:  - да    - не 
Ако е да, моля опишете критериите за разпределяне на партидните номера: 
__________________________________________________________________________________________________ 
В случай на съмнение, че продуктите получени или доставени в стопанството отвън не отговарят на изискванията на 
Регламент 834/07 трябва да се предприемат необходимите мерки, предвидени от законодателството, като се спрат 
продуктите от продажба, обозначени със знака за биологичен метод на производство или да се разделят и идентифицират 
продуктите. 
Ще уведомя в писмена форма купувачите на продукта, за да се гарантира, че означенията за биологично производство 
са заличени от настоящата продукция (чл. 63, п.2, в), регл. 889/2008) 
 

Транспортиране на крайни продукти по направление: 

Опишете направлението и вида на придружаващия документ по продукти: 
 - директна продажба           - Собствена консумация    - износ на трети страни  
 - преработка                           - Преработка на ишлеме   - Друго_____________ 
Продуктите, вкл. фуражи се транспортират с: 
 - етикет на краен продукт;     - транспортен етикет;    - придружителен 
документ:___________________________________ 
Които съдържат информация за : 
 - името и адресът на оператора и ако е различен, на собственика или продавача на продукта;  
 -  наименованието на продукта или в случая на комбинирани фуражи — тяхното описание, придружено с указване за 
метода на биологичното производство; 
 -  името и/или кодовият номер на надзорния или контролния орган, от чиято компетентност е контролът върху 
съответния 
оператор; 
 - при необходимост, маркировката за определяне на пратката в съответствие със системата за маркиране — или 
одобрена на национално ниво, или съгласувана с надзорния или контролния орган, която позволява да се направи връзка 
между пратката и отчетите, включени в дневници и регистри на оператора. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИГИСТРИАЦИИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕКЛАМАЦИИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

Опишете мерките, предприети за гарантиране правилното управление на регистрациите (финансово счетоводство и 
складиране) и на документацията (сертификати за съответствие, документи за покупки и продажби, и т.н) и подходящо 
управление на партидите с несъответстващи продукти, на несъответствията и рекламациите. 
__________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАВЯНЕ НА ОЗНАЧЕНИЯ, ЕТИКЕТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА КРАЙНИ ПРОДУКТИ 

Какви означения и етикети се поставят на крайните продукти?: ____________________________ 
 
Опишете предназначението на сертифицираните продукти, указанията за метод на биологично производство върху 
документите за продажба и ако ще се използват и придружаващи документи (на хартиен или друг носител) 
__________________________________________________________________________________________ 
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Декларация по чл. 63 на Регламент 889/2008 
Долуподписаният/a   …………………………………………………………………………………… 
Декларирам че: 

 ще извършвам операциите, свързани с дейностите обявените в заявление за сертификация и настоящия план за 
управление в съответствие с разпоредбите за биологично производство; 

 ще осъществявам операциите в съответствие с разпоредбите за биологично производство; 
 да поема ангажимент да уведомявам в писмена форма купувачите на продукта, за да гарантирам, че означенията 

за биологично производство са заличени; 
 Приемам налагането на мерките от разпоредбите за биологично производство, при наличие на нарушения и 

нередности; 
 ще спазвам изискванията по смисъла на чл. 63, параграф 2, ал.1, букви г - з от Регламент (ЕО) № 392/2013 за 

изменение на Регламент (ЕО) 889/2008; 
 Приемам налагането на мерките от разпоредбите за биологично производство, при наличие на нарушения и 

нередности; 
  приемам, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители се контролират от различни надзорни или 

контролни органи съгласно системата за контрол, установена от съответната държава членка, обмена на 
информация между тези органи; 

 приемам, в случай че променям контролния орган, контролиращите лица предават на тяхната контролна 
документация на следващите контролни или надзорни органи; 

 При оттегляне от системата за контрол, да информирам незабавно съответните компетентни органи и контролни 
или надзорни органи; 

  приемам, в случай че се оттегля от системата за контрол, че контролната ми документация ще бъде съхранявана 
за период от най-малко пет години; 

   приемам да информирам незабавно съответния контролен или надзорен орган или съответните контролни или 
надзорни органи за всяка нередност или нарушение, засягащи биологичното състояние на техните продукти или 
на биологични продукти, доставени им от други оператори или подизпълнители и да информирам клиентите за 
премахване на означенията за биологичния метод;. 

 приемам, в случай на значително или незначително несъответствие, мерките, предвидени от законодателството, 
според Приложение 3 от Наредба 5/2018 г.  

 ще осигурявам свободен достъп на инспекторите до производствените единици, местата за съхранение, 
производство, обработка и до различни полета, както и до регистрите и до документите, необходими за 
извършването на дейността по надзор на Контролните органи на квалифицирания персонал от компетентните 
администрации на съответната територия;  

 ще съобщавам всяка година на ОСП Програмата за годишно производство по начините, предвидени от 
действащата нормативна уредба; 

 ще изпълнявам финансовите и административните задължения, свързани с дейността по контрол;  
 ще предоставям на ОСП всички сведения, необходими за контролната дейност;  
 ще уведомявам в срок от 15 дни „Био Сертификейшън” ЕООД за промените, засягащи дейността и предмета на 

договора (промяна в данните от последно подаденото заявление, включително промяна в данните на оператора, 
производствените единици, производствените площи и/или идентификаторите им, плана за управление съгласно 
чл. 63 и др.)   

 

№ Приложения(документи) към План за управление 

  

 

Дата:      Оператор(име, фамилия):            _________________________ 

   Печат и подпис: ____________________________ 
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Доклад по чл. 63, п.2, ал. 2 от Регл. 889/2008  
 
 

 

 
 

 

 
 

Резултат от проверка БИО СЕРТИФИКЕЙШЪН 
(извършете проверка до 10 дни от приемане на План за управление):             

 

Контрол: Да Не 

Пълното  описание по чл. 63 на Регл. 889/2008   

Оценка на мерките за предпазване от смесване 
и замърсяване – практически и превантивни 
мерки и почистване 

  

Оценка на мерките за идентификация и 
проследимост 

  

 
 
Бележки:  
 
 
 
 

  - Задоволителен         - Незадоволителен         - Пълен           - Непълен              

 
Коригиращи действия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проверено от Био Сертификейшън ЕООД 
(инициали): 

 
Дата: 

 
Подпис: 

 
Оператор: 
 

 
Дата: 

 
Подпис: 


