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Утвърдил:
Ръководител ОСП
План програмата се предоставя ежегодно на ОСП СимбиоСерт до 01 Октомври.
Дата на приемане:
Прието от:
(попълва се от ОСП СимбиоСерт)
Промени от предходна година

Секция А
1. Основна информация
1.1. Информация за оператора
Име на оператора
Адрес за кореспонденция

 ДА

 НЕ

Договор №
Физически адрес на дейноста (ако е различен)

Телефон:
Факс:
Email:
Отговорно лице за биологичното сертифициране:
Сертифициран ли е оператора от друг сертифициращ орган?
Ако „да“, кой е сертифициращият орган и по кои стандарти е извършено сертифицирането?

ДА

НЕ

Съществува ли друга дейност или част от продукцията, която няма да бъде сертифицирана като биологична?
(например конвенционално животновъдство, други селскостопански продукти)
ДА
НЕ
Ако „да“, опишете:
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 Анекс № ...
1.2. Превантивни действия в съответствие с чл. 63 на Регламент 889/ 2008
1.2.1. Опишете какви мерки са приложени при събиране на диворастящи растения, за да се осигури
спазването на разпоредбите за биологично производство (райони на събиране, възможни замърсители):
1.2.2. Опишете взетите предпазни мерки за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти
или вещества (например буферни зони, история на районите и т.н.):
1.2.3. Опишете мерките за почистване на използваните съоръжения, както и на местата за съхранение
на продуктите (например препарати за почистване на използваното оборудване, складове и т.н.):

1.2.4. 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)):

2. Райони за събиране на диворастящи растения, които ще бъдат инспектирани и сертифицирани
Име на района за събиране на
GPS данни
Дейност
диворастящи

ФР 7.2.6.
Версия: 3
План програма - Събиране на диворастящи Ревизия: 1
Лист: 2/7
растения
/Регламент 834/2007, Регламент 889/2008 и В сила от: 12.11.2018
Наредба №5/ 03.09.2018 на МЗХГ/

ФОРМУЛЯР

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1: събиране на диворастящи, 2: преработка след събиране на културите, 3:съхранение, 4:износ
3. Преработвателен обект, в който се извършва преработка на реколтата след прибирането й
Име на преработвателен обект
Адрес
Етапи на преработка

4. Склад
Име на склада

Адрес

5. Списък с диворастящите растения, които ще бъдат събирани и сертифицирани
Име на диворастящите растения
Латинско наименование
Краен продукт

Количество
kg

6. Записи
Съхраняват ли се всички записи и документи, свързани с процеса на сертифициране на оператора, за
минимум 5 години?
ДА НЕ
Секция В: Райони за събиране на диворастящи растения
Определение за диворастящи растения: Всяко растение или част от него, което се събира от място, което не
се култивира или не се извършват селскостопански практики.
Моля, имайте предвид, че при неконтролирано събиране на диворастящи растения от районите за събиране,
практикувано от необучено събирачи без поддържане или подобряване на природните ресурси, е възможно
диворастящите продукти да не бъдат биологично сертифицирани.
1. Местоположение на района на диворастящи растения
Моля, приложете карти на районите за събиране на диворастящи растения с определени граници, адекватни
буферни зони, възможни източници на замърсяване с неразрешени субстанции.
Местоположение на района за Описание на природната среда на района на Опишете употребата на
събиране на диворастящи
събиране на диворастящи
препарати за растителна
растенията
(напр.: поляни, широколистни гори, климат, защита и торове в районите за
надморска височина, земеделски практики- събиране за период от три
дърводобив, залесяване, др.)
години назад преди момента
на събиране
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2. Устойчиво управление на екосистемата и практики за събиране на диворастящи растения
2.1. Опишете начина, по който планирате да опазвате екосистемата, прилагани практики за събиране на
диворастящи растения, с цел осигуряване на дългосрочна жизнеспособност на диворастящите видове и на
екосистемата в района (например осигуряване на регенерация на събираните видове чрез ротационна
програма, не се повреждат растителни видове, които не са обект на събиране, корените се събират само
частично до 30%; не повече от 70% от растителните видове от една популация могат да бъдат събиране; не
повече от 70% от частите на едно растение могат да бъдат събирани не се обезпокояват животните, които са
част от екосистемата, събиране не се извършва в райони на размножаване на птици):

2.2. Опишете как гарантирате, че реколтата се събира по устойчив начин, който не уврежда околната среда,
включително качеството на почвата и на водата (събират се количества диворастящи, съгласно описаното в
издаденото разрешение за събиране).
2.3. Опишете оборудването, което ще бъде използвано или се използва за събиране на диворастящите
растения и управлението на екосистемата:
2.4. В случай на потенциални или реални отрицателни въздействия, произтичащи от събирането на
диворастящи растения, моля, опишете предложените или приложени мерки за коригиране на тези въздействия

3. Предотвратяване на замърсяване от земите, които се намират в съседство

Опишете как е осигурено предотвратяването на замърсяване от земите, които граничат с района на събиране
или от определени или неопределени източници на замърсяване. (Района за събиране е с достатъчна
отдалеченост от интензивно земеделие, индустрия, пътища с интензивен трафик, сметища)
4. Обучение и документация на събирачите
Моля, опишете обучението на събирачите и процедурите, използвани, за да се гарантира, че събирачите
събират диворастящите растения в съответствие с биологичните изисквания и стандарти.
Съществуват ли критерии за събиране на всяко растение.
ДА НЕ
Критериите за събиране разяснени ли са на всеки събирач.
ДА НЕ
*Моля, приложете:
- копие от документ за проведено обучение и сертификати, издадени на събирачите.
- списък на събирачи и договор/вътрешно споразумение с всеки събирач
5. Записи
Налични ли са документи, описващи структурата на компанията (органиграма)?
ДА
НЕ
Налични ли са описания на практиките за събиране на диворастящите растения, (потенциални) количества и
периоди на събиране?
ДА
НЕ
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6. Преработка на реколтата след прибиране
Извършва ли се преработка на продуктите от оператора, след прибирането им?
ДА
НЕ
Ако сте маркирали „да“, опишете преработката след прибирането на реколтата. Приложете диаграма на
производствения процес, със всички етапи на производство (например сушене, чистене, екстракция).
Използва ли се вода за преработката, след събиране на реколтата?
ДА
НЕ
Ако сте маркирали „да“, какъв е произходът на използваната вода? (обществен източник, подпочвени води,
река, ако няма обществено водоснабдяване, необходимо е да се приложат текущи анализи на водата).
Ако преработката след прибиране на диворастящите растения се извършва от друг оператор, моля опишете:
Име на оператора:
(копие от сертификат, споразумение (договор) трябва да бъде на разположение при поискване):
Сертифициран от контролен орган:
Стъпки на преработка:
Извършва ли се по-нататъшна преработка на друго място?
ДА
НЕ
Моля, попълнете ФР 7.2.5 „План програма – Преработка“ за пълна преработка.
7. Съхранение
Съхранението на реколтата след прибирането й, от оператора ли се извършва?
ДА
НЕ
Ако сте маркирали „да“, как се гарантира, че биологичните и небиологични продукти не се смесват?
Опишете метода и имената на всички използвани продукти за борба с вредителите в складовете:

Опишете метода(ите), използвани за почистване на площите за съхранение и списък с използваните
препарати за почистване и дезинфекция:
Ако съхранението на събраните диворастящи продукти се извършва от друг оператор, моля опишете:
Име на оператор/подизпълнител:
Сертифициран от контролен орган:
(копие от сертификат/ споразумение или договор, трябва да бъде представено)
8. Етикетиране
Ниво/начин

Пакетиране
отваряне

От районите на
събиране до
склада на
фермата
От районите на
събиране до
склада на друг
оператор
От склада за

пакетиране

Етикетирането включва
Не се
прилага

Име на
продукта

дата

количество

Произход

Статус

ФР 7.2.6.
Версия: 3
План програма - Събиране на диворастящи Ревизия: 1
Лист: 5/7
растения
/Регламент 834/2007, Регламент 889/2008 и В сила от: 12.11.2018
Наредба №5/ 03.09.2018 на МЗХГ/

ФОРМУЛЯР

съхранение до
преработвател
От собствен
преработвател
до следващия
преработвател
Продажба/
Износ (краен
продукт)
Етикетът за сертифициран продукт може да бъде използван само след одобрение от ОСП
СимбиоСерт
9. Система за проследяване на продукта
Съществува ли система за проследяване на продукта и идентифициране на партидите ?
ДА
НЕ
Ако сте маркирали „да“, опишете мерките, гарантиращи подходящото идентифициране и проследяване на
партидите с биологични продукти през всички етапи от процеса:
10. Приложение към План програмата за биологично производство – Събиране на диворастящи
растения
Включен в тази План
програма

Ще бъде на
разположение по време
на инспекцията

Договор за контрол и сертификация при операции възложени на
ДА
НЕ
трети страни
Копие от актуален Сертификат на трети страни
ДА
НЕ
Пълна карта на районите за събиране на диворастящи, на която да
ДА
НЕ
бъдат посочени определени граници, адекватни буферни зони,
възможни източници на замърсяване и възможно замърсяване със
забранени субстанции, близки населени места
Декларация и /или документация, издадена от Горското стопанство,
ДА
НЕ
доказващи, че най – малко три години преди събирането, районите
не са били третирани с продукти, които не са позволени за
биопроизводство
Червена книга на застрашените видове в района
ДА
НЕ
Разрешение от Горското стопанство за събиране на диворастящите,
ДА
НЕ
обект на сертификация
Организационна структура на компанията
ДА
НЕ
Списък на събирачите и договор /вътрешно споразумение за всеки
ДА
НЕ
един събирач
Копие от документа за обучение и сертификати, издадени на
ДА
НЕ
събирачите
Сгради и съоръжения, използвани за съхранение и преработка
ДА
НЕ
Планове на преработвателни обекти (след събиране на
ДА
НЕ
диворастящите растения) и търговски обекти
Мостра на етикет на продуктите, които ще се продават
ДА
НЕ
При сътрудничество с други оператори- договор за сътрудничество
ДА
НЕ
При юридическо лице (юридическо лице, ООД)-извлечение от
ДА
НЕ
търговски регистър
11. Транспорт на продукцията
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. Управление на регистри, документацията и несъответствията
Опишете мерките, приети за гарантиране правилното управление на финансовото счетоводство и документи
за 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.
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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.
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Дата: …………..

Оператор: …………..

/печат и подпис/

