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Утвърдил:

Ръководител на ОСП
План програмата се предоставя ежегодно на ОСП СимбиоСерт до 01 Октомври.
Дата на приемане: 00.00.0000
Прието от:
(попълва се от ОСП СимбиоСерт)
Промени от предходна година
ДА
Секция А: Основна информация
1. Информация за оператора
Име на оператора:

НЕ

Договор №

ЕГН:
ЕИК:
Физически адрес (ако е различен):

Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Отговорно лице за биологичното сертифициране:

УРН

email:

Сертифициран ли е операторът от друг сертифициращ орган? Да
Не
Ако „да“, кой е сертифициращият орган и по кои стандарти е извършено сертифицирането?
Съществува ли друга дейност или част от продукцията, която няма да бъде сертифицирана като биологична?
Да
Не
(напр. конвенционално растениевъдство, други селскостопански продукти)
Ако „да“, опишете точно:
Има ли операции, които са възложени на трети страни (подизпълнители)?
Да
Не
За тези операции, които се извършват от трети страни е необходимо да бъде сключен Договор за
контрол и сертификация с контролиращо лице, ако вече има такъв Договор, или актуален сертификат,
моля да го приложите, като Приложение № ...
2. Адрес на пчелина
(населено място, област)

рег. №

Брой пчелни
семейства

Дейност
1

2

3

4

1

2

3

4

1
1: Производство на пчелни продукти (мед, прополис, пчелен прашец...);
2: Отделяне на меда след изваждане от кошера;
3: крайна преработка;
4: пакетиране/етикетиране/съхранение/експорт
3. Списък с продукти, които ще бъдат сертифицирани
Пчелен продукт

Количество
произведено
предходната
година
(тон)

2

3

Количество
Продадено
Количество
произведено
количество
на склад към
текуща
текуща година
момента
година до
(тон)
(тон)
момента
(тон)

4

Очаквана
продукция
до края на
годината
(тон)
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4. Регистри
Води ли се пчеларски дневник за всички дейности - хранене на пчелите, подмяна на пчелите-майки, борба с
болестите, зазимяване, добив на меда. Всички записи и документи, отнасящи се за оператора трябва да се
съхраняват минимум 5 години!
Да
Не
5. Превантивни действия в съответствие с чл. 63 на Регламент 889/ 2008
5.1. Опишете какви мерки са приложени в цялото стопанство, за да се осигури спазването на
разпоредбите за биологично производство (например цялото стопанство е обект на контрол от ОСП
СимбиоСерт):

5.2. Опишете взетите предпазни мерки за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти
или вещества (например използване само на разрешените методи и субстанции за борба с болести и т.н.):

5.3. Опишете мерките за почистване на използваните съоръжения, както и на местата за съхранение на
продуктите (например методи за почистване на използваното оборудване, складове и т.н.):

5.4. Опишете всички небиологични производствени единици в района на извършване на
биологичната дейност:
чл. 45, ал.3, т.12 от Наредба № 5 от 03.09.2018 на МЗХГ (Наредба 5 на МЗХГ)
Секция В: Пчеларство: производство на пчелни продукти
6. Местоположение на кошерите
6.1. Местоположението на кошерите в подходящи райони ли е?
Да
Не
6.2. Нектара и полена, които се събират в радиус от 3 км само от биологични култури и/или диворастящи
растения и/или от култури от екстензивно земеделие, които не могат да понижат биологичният статус на
пчелните продукти ли е?
Да
Не
Опишете местата за събиране на прашец (като уточните евентуалните рискови фактори, които могат да
замърсят зоната на събиране), местата за зимуване и евентуалния план за премествания
6.3.Има ли достатъчно нектар/ полен/ вода на всички места, където са разположени пчелините?
Да
Не
6.4. Управление на пчелина с цел опрашване на културите след издадено писмено разрешение от
СимбиоСерт (чл.4, ал.2, т.1 на Наредба №5 на МЗХГ от 03.09.2018)
Да
Не
В този случай продуктите не може да се продават, като биологични (чл.41 от Регламент 889/2008)
6.5. Практикувате ли подвижно пчеларство?
Да
Не
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6.6. Моля, приложете към тази План програма актуализираните карти на всички райони, където са
разположени пчелините и отбележете важните за пчеларството култури- желателно от Google и да са
отбелязани актуални GPS координати на пчелина.
7. Развъждане и обновяване на пчелните семейства
Моля, опишете начина, по който обновявате пчелите майки
Покупка Собствено производство
Ако сте маркирали покупка, съхранявайте в стопанството документи (фактура, приемо- предавателен
протокол, Сертификат)
Подновяване на пчелните семейства:
Покупка Собствено производство
Ако сте маркирали покупка, съхранявайте в стопанството документи (фактура, приемо- предавателен
протокол, Сертификат, Заповед/и за издадени от Министъра на земеделието, храните и горите
разрешения за използване на изключения от разпоредбите, чл. 2, ал.5, т.12 от Наредба №5 на МЗХГ и чл.47
а) от Регламент 889/2008)
8. Състояние на пчелните семейства
8.1. Моля опишете състоянието и вида на пчелина:
 пчелни кошери - материал:
 модел (система) на кошера:
 дъна:
 боядисване:
8.2. Моля опишете начина на отглеждане - грижи за пчелните семейства, колко често се преглеждат,
проблеми, смъртност, превенция на заболяванията и ветеринарно лечение:

9. Добив на восък
9.1. Моля, опишете произхода на използвания восък:

биологичен

конвенционален

собствен
Приложете документи за закупуване/ преработка на восъка.
9.2. Произвеждат ли се рамките и восъчните основи от пчеларя (собствен восък)?
Да
Не
Ако „не“, опишете техният произход (закупени от друг пчелар, изработени по заявка от собствен восък):
9.3. Употреба на произведен по небиологичен начин пчелен восък след издадено писмено разрешение от
СимбиоСерт (чл.4, ал.2, т.4 на Наредба №5 на МЗХГ от 03.09.2018; чл.44 от Регламент 889/2008)
Да
Не
10. Хранене на пчелите
10.1. Обяснете каква храна използвате за пчелите през непродуктивния период- собствен мед, биологична
захар, друго. Моля, опишете средните количества и процедурата на хранене. Приложете сертификати и
документи за произход за биологична захар.
10.2. Хранене на пчелите с биологична мед, биологична захар или биологичен захарен сироп в случай на
дълготрайни извънредни климатични условия или бедствия, които препятстват образуването на нектар
или медна роса със Заповед/и за издадени от Министъра на земеделието, храните и горите разрешения
за използване на изключения от разпоредбите, чл.2, ал.5, т.12 от Наредба №5 на МЗХГ и чл.47 г) от
Регламент 889/2008)
Да
Не
11. Обработка на меда след изваждането му
11.1. Опишете процеса на отделяне на меда (веднага след изваждането на рамките от кошера), извършена
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самостоятелно от пчеларя, разфасоване, пакетиране (при продажба на дребно, приложете удостоверение от
БАБХ съгласно Наредба 26):

11.2. Опишете помещението за отделяне на меда Под:
Стени:
Инвентар:
11.3. От пчеларят ли се извършва съхранението на меда след изваждането му?
Къде (склад, адрес на склада)?
Приложете схема на обекта.

Да

Не

11.4. Опишете мерките, гарантиращи идентифицирането на партидите с биологични продукти, по време на
складирането, съхранението, опаковането, пакетирането и транспортирането, за да се избегнат смесвания
или влизането в контакт с конвенционални продукти.
11.5. Моля опишете метода/ите, които се използват за почистване, на мястото за преработка, съхранение на
меда и списък с използваните препарати.
11.6. Моля, опишете опаковането, етикетирането и транспортирането на пчелните продукти до крайният
потребител:
Пчелните продукти са продадени, като конвенционални
Пчелните продукти са продадени, като биологични
Приложена стокова разписка/ фактура

11.7. Опишете мерките, приети 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 не съответстващи продукти, на несъответствията и
рекламациите.
11.8. Опишете управлението на транспорта на биологичните продукти, с мерките, приети за избягване
заразяването, заменянето, смесването или влизането в контакт с продуктите на не биологични продукти.

12. Приложения към План програмата за биологично производство - Пчеларство
Включен в тази
План програма

12.1. Договор за контрол и сертификация при операции възложени на
трети страни
12.2. Копие от актуален Сертификат на трети страни

12.3. Актуални карти на всички райони, където са разположени
пчелините и отбележете важните за пчеларството културижелателно от Google и да са отбелязани GPS координати на
пчелина.
12.4. Актуално Удостоверение за регистрация на пчелина от БАБХ
– в случаи на производство на пчелни майки и рояци, тези
обстоятелства трябва да са описани в удостоверението.
чл. 11от Наредба №5 и Наредба №47 от 2003
12.5. Актуално копие на Ветеринарно медицински дневник.
12.6. В случай на подвижно пчеларство – план, дата на
преместване и период, брой пчелни семейства и код/

Да

Не

Да
Да

Не
Не

Да

Не

Да
Да

Не
Не

Ще бъде на
разположение по време
на инспекцията
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идентификационен номер на кошерите, както и пътни листи за
преместването и отбелязани GPS координати на пчелина, където
ще се мести.
Плана за преместването трябва да бъде одобрен от ОСП
СимбиоСерт в 10 дневен срок преди преместването.
12.7. Актуален дневник на пчеларя, за всички извършени дейности
за предходната и настоящата година за всяко пчелно семейство.
12.8. Копие на резултатите от последните анализи на меда или
восъка- с посочен произход на продуктите.
12.9. Схема на обекта, в които се извършва добива на мед, вкл.
складовете за съхранение на меда и пчеларски инвентар.
12.10. Заповед/и за издадени от Министъра на земеделието,
храните и горите разрешения за използване на изключения от
разпоредбите, чл.5, ал.12, т.12 от Наредба №5
13. Допълнителна информация
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Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА И ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСНО
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 63, ЧЛ. 91 И ЧЛ.92 НА РЕГЛАМЕНТ 889/2008

Долуподписаният…………………..............................…………., в качеството си на законов
представител на стопанството / предприятието, се задължавам:
 да осъществявам
производство;

операциите

в

съответствие

с

разпоредбите

за

биологично

 да приема, при наличие на нарушения или нередности, налагането на санкции и мерки
от разпоредбите за биологично производство;

 в случай, че представляваното от мен стопанство/ предприятие и неговите
подизпълнители се контролират от различни надзорни или контролни органи да приема
обмен на информация между тях относно контролираните операции и начина, по който
се осъществява обмена на информация;
 в случай, че представляваното от мен стопанство/ предприятие и неговите
подизпълнители променят своите контролни или надзорни органи, да приема
предаването на контролната документация на следващите контролни или надзорни
органи;

 в случай, че се оттегля от системата за контрол, да информирам незабавно съответните
компетентни, контролни и надзорни органи;

 поемам ангажимент да уведомявам в писмена форма купувачите на продукта относно
наложената мярка при временно ограничаване (частично или пълно) или отнемане на
Сертификата и налагане на забрана за предлагане на съответната партида, като
биологична и премахване на термините оказващи биологичния метод на производство в
етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, при установяване на
нередности по отношение на изискванията на биологичното производство;
 поемам ангажимент да уведомявам в писмена форма надзорният или контролният орган
в случай на съмнение или решение, че определен продукт, който съм произвел,
подготвил, внесъл или доставил от друг оператор, не е в съответствие с изискванията за
биологично производство, и да предприема действия или за премахване на всяко
позоваване на органичния метод на производство от този продукт, или за отделяне и
идентифициране на продукта;
 да гарантирам адекватното обучение на персонала, във връзка с правилното прилагане
на методите за биологично производство;

 в случай че се оттегля от системата за контрол, да приема контролната документация да
бъде съхранявана от контролния орган за период най-малко пет години;

 гарантирам достоверността на данните, предоставени в настоящата план програма и в
приложените документи, като се задължавам да информирам в 10 дневен срок
„СимбиоСерт“ ООД за всяка настъпила промяна в посочените от мен данни;
 да се запозная и да прилагам Правила за сертификация на биологично производство на
„СимбиоСерт“ ООД.

Дата: …………..

Оператор: …………..

/печат и подпис/

