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ДЕКЛАРАЦИЯ – ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИЦИРАНЕ  
  

ИМЕ:  ФАМИЛИЯ:  

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО (За 
юридически лица): 

 

 
1. ОБРАБОТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 
1.1 ПАРАЛЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО   
Предприятието ще упражнява:        ¨Само БИОЛОГИЧЕСКО производство       ¨БИОЛОГИЧЕСКО и СТАНДАРТНО 
производство  
В случай на паралелно производство (Биологическо и Стандартно) на многогодишни култури, упоменете плана за 
тяхната промяна (на стандартните) на биологични: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               
1.2 ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА  

Упоменете средствата и методите, които сте 
прилагали при обработката преди 

присъединяването 

Упоменете средствата и методите, които ще 
приложите при обработката  след присъединяването 

Продукт за защита на растенията/ практика на 
обработка 

Продукт за защита на растенията/ практика на 
обработка 

¨ Химически препарати инсектициди и микоцити 
¨ Биоцити 
¨ Позволени от Директива 889/2008 препарати (Прил. 
ΙΙ) 
¨ Капани (Феромонни, цветни, адхезивни и др.) 
¨ Ротация на културите  
¨ Промяна на времето за засаждане  
¨ Други техники на обработка (Описание)................. 
................................................................................
......................... 

¨ Капани (Феромонни, цветни, адхезивни и др.) 
¨ Ротация на културите 
¨ Употреба на издръжливи сортове  
¨ Промяна на времето за засаждане 
¨ Механично унищожаване на вредители  
¨ Позволени от Директива 889/2008 препарати (Прил. 
ΙΙ) 
¨ Други техники на обработка (Описание)..................  
.................................................................................
......................... 

 
1.3 НАТОРЯВАНЕ 

Упоменете средствата и методите, които сте 
прилагали при обработката преди 

присъединяването 

Упоменете средствата и методите, които ще 
приложите при обработката  след присъединяването 

Продукт за наторяване/ практика на обработка Продукт за наторяване/ практика на обработка 
¨ Употреба на синтетични торове 
¨ Приложение на Ротация на културите 
¨ Използване на остатъците от обработката  
¨ Употреба на тор 
¨ Компостиране 
¨ Сурово наторяване 
¨ (друго) .......................................... 
¨ (друго) .......................................... 

¨ Приложение на Ротация на културите 
¨ Използване на остатъците от обработката 
¨ Употреба на тор 
¨ Компостиране 
¨ Сурово наторяване  
¨ Позволени от Директива 889/2008 препарати (Прил. 
ΙΙ) 
¨ (друго) ................................................... 
¨ (друго) ................................................... 

 
1.4 МАТЕРИАЛ ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ  

Произход на семената и на материала за 
размножаване:          

¨Собствено производство  
¨От други производители   
¨От търговия  

 
1.5 ЗАЩИТА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ (СТАНДАРТНИ КУЛТУРИ – НЕ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ) 
Съществува риск от заразяване на биологичните 
култури от: 
     

Какви мерки ще бъдат предприети от страна на 
предприятието за избягване на замърсяването на 
биологичните култури и на произвежданите от тях 
продукти?   

Съседни стандартни култури   ¨ 
Големи автомагистрали                ¨ 
Промишлени отпадъци или въобще мърсотия¨ 
Градски отпадъци   ¨ 
Други източници на замърсяване 
(определете)......................................... 

Изолационни ленти     ¨ 
Разделителна ивица по границите на нивите  ¨  
Обозначаване на нивите с табели   ¨ 
Осведомяване на съседите   ¨ 
Друго 
(определете)................................................................... 

 
 
2. СЪБИРАНЕ НА ДИВИ ВИДОВЕ  

№ Вид Сезон на 
събиране 

Област/и на 
събиране 
(общинско 

Част на 
растението, която 

се събира 

Разрешително за 
събиране (от 
компетентната 

Последна употреба на 
непозволени 
препарати* 
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подразделение) власт)                            

       

       

       
*Последната употреба на непозволени препарати се доказва с писмено уверение на Компетентната служба, което 
трябва да се приложи към настоящото.    
 
 
 
3. МАШИННО ОБОРУДВАНЕ – ТРАНСПОРТ НА ПРОДУКТИ 

Самозадвижвани  

¨Трактор 
¨Косачка   
¨Мотокултивато
ри     
¨Друго 
..............     

Задвижвани 
или/и  

преносими                  

¨Фреза                        ¨Култиватор               ¨Цистерна              
¨Пръскачка                 ¨Плуг                          ¨Рипер   
¨Тороразпръсквачки   ¨Редосеялка                
¨Мотика        
¨Ножици за клони        ¨Друго 
(Описание)..................................... 
....................................................................................
.........................                       

Средства за транспорт на продуктите:                    ¨Собствени                   ¨Под наем   
В случай на наемане на машини за избягване на замърсяване на културите/ продуктите на 
предприятието, ще се почистват ли преди употребата?   ¨Да   ¨Не  ¨Н/П* 

При транспортирането на биологичните продукти на предприятието ще се осигурява ли 
избягването на тяхното смесване със съответни стандартни продукти?  ¨Да   ¨Не  ¨Н/П* 

 
4. СКЛАДОВЕ  
Предприятието разполага и ползва складови помещения за складиране на: 

 ¨Продукти                      ¨Препарати                        ¨Други помощни материали 
При складирането на биологичните продукти на предприятието ще се осигурява ли 
избягването на смесването им със съответни стандартни продукти?   ¨Да   ¨Не  ¨Н/П* 

При складирането на биологичните продукти на предприятието ще се осигурява ли 
избягването на контакт с препарати за наторяване и за защита на растенията?  ¨Да   ¨Не  ¨Н/П* 

    *Н/П = Не се прилага при настоящото предприятие 
 
5. ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО   

Освен оригиналното производство, предприятието ще извършва и 
 ¨ΑποСкладиране       ¨Селекция      ¨Обозначаване        ¨Стандартизация       ¨Преработка      ¨Друго 
(Описание)..........................................  
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПО-ГОРЕ ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:.................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

 
6. ПРИЛОЖЕНИ ФОРМУЛЯРИ  
С НАСТОЯЩИЯ ФОРМУЛЯР ПРЕДПРИЯТИЕТО ПОДОВО ПРЕД a Cert АД СЛЕДНОТО 
¨ Чертежи или скици на съоръженията 
¨ Узаконяващи документи за притежание 
¨ План за култивиране  
¨ Топографски карти на земеделските ниви 
¨ Пълномощно за представител (доколкото собственикът се представлява в настоящата процедура от трето лице)  
¨ Разрешително за събиране на диви видове от Държавната Власт  
¨ Списък на нивите (Формуляр ICS-BIO-D1.8)  
¨ Описание на видовете гъби (Формуляр ICS-BIO-D1.40) 
ДОПЪЛНИТЕЛНО, В СЛУЧАЙ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДИЗЪПЛНИТЕЛ, СЕ ПОДАВА 
СЛЕДНОТО:    
¨ Списък на подизпълнителите (Формуляр ICS-BIO-D1.9)  
¨ Описание на системата за проследимост  
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ДЕКЛАРИРАМ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ: 
а) Да извършвам дейността, съгласно чл.чл. 5, 6, 6а от Директива  889/2008, 
б) Да приемам, в случай на нарушение, налагането на мерки, предвидени от действащото общинско и национално 
законодателство и от Директивата за сертифициране на  a Cert АД,  

в) Да осведомя писмено купувачите на продуктите в случай на налагане на санкции, така че да се осигури 
заличаване на индексите за биологично производство от въпросното производство,   

г) Че съм запознат с изискванията на Директива 889/2008 н 834/2007 и с Директивата за сертифициране, както и 
задължението ми да съблюдавам техните разпоредби,   

д) Да известявам всяко изменение на гореспоменатото описание или на предприеманите мерки на  a Cert Ад в 
рамките на 10 работни дни от тяхното настъпване. 

 
 
 
Дата:     Име и фамилия:                                                         Подпис:  


