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Утвърдил:
Ръководител ОСП

План програмата за растителни култури се предоставя ежегодно на ОСП СимбиоСерт до 01
Октомври, преди сеитба, съгласно чл.8 от Наредба №5/03.09.2018г. на МЗХГ. При промяна
програмата се изпраща също преди сеитба, съответно засаждане.
Дата на приемане:
Прието от:
(попълва се от ОСП СимбиоСерт)
Промени от предходна година

A. Основна информация
1. Информация за оператора
Име на оператора:

Да

Не

Договор №

Не е приложимо

ЕГН
ЕИК

УРН

Удостоверение за вписване по чл. 28 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ):
Удостоверение №………………………………, от дата………………………………………………….
Адрес за кореспонденция:
Физически адрес на дейноста (ако е различен):
Телефон:
email:
Отговорно лице за биологичното сертифициране:
Съществува ли друга дейност или част от продукцията, която няма да бъде сертифицирана като биологична?
(например конвенционално животновъдство, други селскостопански продукти)
Да
Не
Ако сте маркирали „да“, моля опишете, дейностите които няма да бъдат контролирани:

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 № ...
2. Информация за имотите в стопанството
2.1. Списъка на имотите в стопанството. Моля, попълнете приложения Excel – файл
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2.2. Информация за техника, инвентар, складове и помещения
Вид

Предназначение/употреба
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Описание на употребата

2.3. Списък с продукти, които ще бъдат сертифицирани
Продукти
Количество Количество Продадено
произведено произведено количество
предходната
текуща
текуща
година
година до
година
(тон, брой)
момента
(тон, брой)
(тон, брой)

Количество
на склад
към
момента
(тон, брой)

Очаквана
продукция
до края на
годината
(тон, брой)

3. Превантивни действия в съответствие с чл. 63 на Регламент 889/ 2008
3.1. 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 или как е
извършено разделение между биологичните и конвенционални обекти):
3.2. Опишете взетите предпазни мерки за намаляване на риска от замърсяване с неразрешени продукти
или вещества (например подсигурени буферни зони/пространства на изолация от съседни конвенционални
полета, мерки при прибиране на реколтата, опаковане и т.н.):
3.3. Опишете мерките за почистване на използваните съоръжения, както и на местата за съхранение на
продуктите (например методи за почистване на използваната техника, складове и т.н.):
3.4. 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):
3.5. Съществува ли паралелно отглеждане на едни и същи култури, като конвенционални и биологични?
Да
Не
Опишете мерките за избягването на потенциално замърсяване:
3.6. Растението майка за посевния материал и родителското растение за посадъчния материал
произведени ли са съгласно предвидените в европейското и националното законодателство разпоредби
най-малко за едно поколение, а при многогодишни култури — за два вегетационни периода.
Да
Не

Б. Информация за обектите включени в договора за сертифициране
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1. Напояване
Не е приложимо
Източник на вода за напояване:
(Приложете текущи анализи на водата, ако има в наличност)
Анекс №
Източници на замърсители на водата за напояване до обектите за сертифициране:
(Приложете текущи анализи на водата, ако има в наличност)
Анекс №
Колко често се извършва напояване:
Субстанции, използвани за почистване на напоителната система:

2. Торове, подобрители на почвата, съгласно Приложение I на Регламент (ЕО) 889/ 2008
Не е приложимо
2.1. Компост
Дефиниция за компост: продукт на управляван процес, чрез който микроорганизми разграждат растителни и
животински материали в по-достъпни форми, подходящи за прилагане към почвата, с цел нейното
подобряване и обогатяване.
Прилага ли се компост и/или течен компост в почвата ?
Да
Не
Ако „да“, попълнете таблицата по-долу.
Приложете доказателство за нуждата от торене, копие от последен почвен анализ:
Анекс №
Произход на компоста
Състав/ съставки
Дата на приложение
Приложено количество

2.2. Тор
Дефиниция: Изпражнения, урина, екскременти и др., отпадни продукти от животновъдство, които не са
подлагани на процес на компостиране.
Прибавя ли се тор (твърда, течна, суспензия) към почвата (субстрата)?
Да
Не
Ако „да“, моля попълнете таблицата по-долу и приложете копие от последния анализ за хранителната стойност
и наличие на тежки метали
Анекс №
Произход на тор
Дата на прилагане
Приложено количество
Приложен на
*(животни)
парцел/ поле

Приложени ли са копия от фактури/декларация от доставчика?
Да
Не
Съгласно чл.3, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 889/ 2008 общото количество оборски тор, не може
да надвишава 170kg - азот на година/хектар използвана земеделска площ.
Правят ли се изчисления и води ли се регистър на количествата азот за хектар в стопанството, за всяко поле?
Да
Не
Имате ли подписани Споразумение/я за сътрудничество с други стопанства, които спазват разпоредбите за
биологично производство, с цел разпръскване на излишъците от естествен тор?
Да
Не
Анекс № ...

2.3. Други добавки
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Има ли други хранителни вещества или почвени подобрители (добавки), внасяни в почвата или субстрата?
Да Не
Ако „да“, опишете използваните продукти и прикачете етикети или продуктови спецификации, посочващи
съставките:

3. Вредители: болести, неприятели и плевели
3.1. Борба с плевелите (превенция и/или други методи)
Кой метод се използва за борба с плевелите?
ръчно плевене шредер (мулчер) косене дискуване оран ръчно окопаване
сеитбообръщение в полетата се пускат да пасат животни други (Моля опишете):

Не е приложимо

Ако сте отбелязали „Не е приложимо“, обяснете защо:
3.2. Контрол на неприятелите (превенция и/ или други методи)
Не е приложимо
Кой метод се използва за борба с вредителите и болестите?
био препарати отглеждане на култури между редовете феромонови уловки (диспенсери),
поставяне на капани против гризачи пространствена изолация (буферни зони)
използване на устойчиви сортове агротехнически мероприятия (сеитбооборот)
използване на чист (здрав) посевен и посадъчен материал биологична борба
прилагане на растителни (билкови) отвари и настойки
други:
Ако сте отбелязали „Не е приложимо“, обяснете защо:
3.3. Контрол на болестите (превенция и/ или други методи)
Кой метод се използва за борба с болестите?
био препарати отглеждане на култури между редовете
пространствена изолация (буферни зони)
използване на устойчиви сортове агротехнически мероприятия (сеитбооборот)
използване на чист (здрав) посевен и посадъчен материал
прилагане на растителни (билкови) отвари и настойки
други:

Не е приложимо

Ако сте отбелязали „Не е приложимо“, обяснете защо:
Закупувани ли са продукти, използвани за борба с вредителите и болестите?
Да
Не
Ако „да“, посочете името на използваните продукти и приложете сертификати, етикети или спецификации на
продуктите, където са посочени съставките.
Анекс №
Съхраняват ли се писмени записи на всяко приложение/покупка на продукт? Всички записи и документи,
отнасящи се за оператора трябва да се съхраняват минимум 5 години!
Да
Не
4. Източниците на замърсяване
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4.1. Източници:
конвенционални култури пътища с натоварен трафик големи химически производства в близост, ТЕЦ и т.н.
пръскане със самолет
4.2. Предпазните мерки, гарантиращи спазването на биологичните изисквания:
наличието на буферни зони растителни пояси зелени площи изкуствени бариери други (моля опишете):
5. Етикетиране и Система за проследяване на продукта
Не е приложимо
Приложете примерен етикет, който използвате за Вашата продукция
Да
Не
Анекс №
Етикетът за сертифициран продукт може да бъде използван само след одобрение от ОСП
СимбиоСерт
Съществува ли система за проследяване на продукта?
Да
Не Ако
„да“, моля опишете я:

6. Опис на приложените анекси към Плана програмата за биологично производство
№

Анекс

Приложено

1.

Договор за контрол и сертификация при операции
възложени на трети страни
Копие от актуален Сертификат на трети страни
Копия на Актуални карти на всички парцели съгласно ИСАК*
или КВС**
Копие на Таблица на използваните парцели за текущата
година
Копие от Регистрация на Земеделски производител
Копия от Правни основания за имотите, обект на контрол
Нотариален акт, Договор за наем, аренда, Споразумение за
ползване, друго)
Копие от Сертификат за биологичен посевен и/или посадъчен
материал, семена от картофи
Копие от Документ за произхода на семената, посадъчния
материал или мицела за гъби
Копие от Декларация от продавача / производителя, че
използваният конвенционален посевен, посадъчен материал
или мицел за производство на култивирани гъби не са
произведени от или чрез ГМО технологии; са използвани
методи за растителна защита, торове и подобрители на
почвата, подходящи за биоземеделие; не са обеззаразени с
химични методи; не е използвано йонизиращо лъчение.
Копие от Анализ на водата за напояване
Копие от Договори с фирми извършващи почистване и
дезинфекция
Копие от последен почвен анализ (доказателство за нуждата
от торене)
Копие от Анализ за състав на компоста и/или копие от
последен анализ за хранителна стойност и наличие на тежки
метали в оборска тор, с животински произход
Копие от Споразумение/я за сътрудничество с други
стопанства, които спазват разпоредбите за биологично

Да

Не

Да
Да

Не
Не

Да

Не

Да
Да

Не
Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да
Да

Не
Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

2.
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Брой приложени
документи
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производство с цел разпръскване на излишъците от оборска
тор
15
Копие от продуктова сертификация при употреба на добавки и
торове, включително минерални вещества съгласно
Приложение I на Регламент (ЕО) 889/ 2008
16
Копие от Разрешение за отсичане от горското стопанство
(транспортен билет)
17
Копие от Декларация от продавача, че дървения материал не
е химически третиран след отсичането.
18
Копие от Сертификат, етикети или спецификации на
продуктите за борба с плевелите, където са посочени
съставките:
19
Примерен етикет, който използвате за Вашата продукция
20
Друго, моля опишете
*Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)
** Карта възстановена собственост (КВС)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да
Да

Не
Не
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7. Обработка на посевния и посадъчен материал

Отговаря ли обработката на посевния и посадъчен материал на фитосанитарното законодателство - Наредба
№ 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г.) и какви мерки вземате?(Опишете)
Да
Не

8. Структури и транспорт
1.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.
2.Опишете управлението на транспорта на биологичните продукти, с мерките, приети за да се избегне
заразяване, заменяне, смесване или влизане в контакт с небиологични продукти.
9. Идентифициране и проследимост
Опишете мерките, гарантиращи подходящото идентифициране и проследяване на партидите с биологични
продукти през всички етапи от процеса.
10. Управление на регистрациите, документацията и несъответствията
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. Допълнителна информация

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА И ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 63, ЧЛ.
91 И ЧЛ.92 НА РЕГЛАМЕНТ 889/2008
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Долуподписаният…………………..............................………….,
представител на стопанството / предприятието, се задължавам:

в
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качеството

си

на

законов

 да осъществявам операциите в съответствие с разпоредбите за биологично производство;

 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: …………..
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