ФОРМУЛЯР

Заявление за разрешаване на
изключения

ФР 7.4.24.

Версия: 1
Ревизия: 1
съгласно чл.4, ал.2, т.1, 2, 3, 5 и 6 на Наредба Лист: 1/3
В сила от: 31.01.2018
5 от 03.09.2018 на МЗХГ

1. Данни на Фермера:
Име:
Клиентски номер:
Адрес:
Тел.:

Утвърдил:
Ръководител на ОСП

e-mail:

2. Маркирайте вида на заявлението и приложете описаните в графа приложения
документи
№
Вид на заявлението
Приложения
1.
☐ Управление на пчелина с цел ☐карта на площадката, на която ще бъдат
опрашване на културите, съгласно разположени пчелините, и в кои имоти по
чл. 41 от Регламент (ЕО) № Кадастрална Карта и Карта на Възстановената
889/2008 на Комисията
Собственост;
☐информация за броя и номерата на
биологичните
и
небиологичните
пчелни
семейства;
☐декларация
от
оператора,
съответно
подизпълнителя, че получената продукция няма
да се продава с позоваване на метода за
биологично производство.
Моля, опишете продължителността на периода, в който пчелина ще бъде използван за
опрашване на културите:
Планирана дата на преместване:
Забележка: Когато се прилага чл. 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 41 от
Регламент (ЕО) № 889/2008 за случаи в които е необходимо да се гарантира, че биологичното
производство може да започне или да се поддържа в стопанства, изправени пред климатични,
географски или структурни ограничения. Продукта не може да се продава като биологичен

2.

Използване на небиологични
протеинови фуражи от растителен и
животински произход за животни
съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията
☐

☐доказателства, че няма налични биологични
протеинови фуражи;
☐декларация, че фуражите ще се използват
само за свине и птици;
☐план за фуражните дажби.

Забележка: Употребата на небиологични протеинови фуражи от растителен и животински произход за свине
и птици се разрешава единствено, ако не могат да бъдат намерени такива произведени по биологичен
начин. Максималният процентен дял на небиологичните протеинови фуражи се разрешава за 12 месеца за
календарната 2018. Цифрите се изчисляват ежегодно, като процент от сухото вещество във фуражите от
земеделски произход. Разрешението се издава при прилагане на чл. 22, параграф 2, буква б) от
Регламент (ЕО) № 834/2007 когато е необходимо, за да се осигури достъп до фуражи, семена и
посадъчен материал, живи животни и други селскостопански ресурси, когато на пазара няма такива
ресурси, произведени по биологичен начин;

Моля, опишете продължителността на
небиологични протеинови фуражи:
Начална дата на периода на употреба:
3.
☐ Употреба на произведен по
небиологичен начин пчелен восък
съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията

периода, в който е необходимо да използвате
☐писмено доказателство, че няма наличен
пчелен восък, произведен от биологични
единици, чрез запитване до най-малко 10
оператори,
съответно
подизпълнители,

СимбиоСерт издава или мотивирано отказва издаване на разрешение в срок до един
месец от получаване на това Заявление
Операторът съхранява писмени доказателства за издадените разрешения.
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4.

преминали
преходния
период,
като
производствените единици трябва да са
разположени в най- малко 5 района от страната;
☐писмен отговор, че запитаните оператори,
съответно подизпълнители не търгуват с пчелен
восък от биологично пчеларство;
☐копие от записи в дневника на стопанството
относно събирането на пчелния восък от
восъчните запечатки.
☐Приложен е резултат от взета за анализ проби
от восъка. Пробата се взема от СимбиоСерт
☐ Угояване на възрастни говеда за ☐копие на договор с регистриран ветеринарен
месо в затворени помещения лекар;
съгласно чл. 46 от Регламент (EО) ☐становище на ветеринарен лекар;
№ 889/2008;
☐справка за площта на помещенията, в които
ще се отглеждат животните за угояване,
спазвайки минимална площ на закрито съгласно
Приложение III от Регламент (EО) № 889/2008.

Забележка: Последната фаза на угояване при възрастни говеда, отглеждани за добиване на месо, може да
се извършва в затворени помещения, при условие че този период не надвишава една пета от техния жизнен
цикъл и във всеки случай за максимален период от три месеца и при прилагане на разпоредбите на на чл.
22, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 834/2007 в случаи, когато трябва трябва да се разреши
конкретен проблем, свързан с управление на биологичното животновъдство.

5.

☐ Добавяне на екстракт от ☐доказателство за липса на биологични дрожди
небиологични дрожди съгласно чл. или автолизат;
46а от Регламент (EО) № 889/2008.
☐декларация от продавача, че не са
произведени с употребата на ГМО и/или
продукти от тях;
☐декларация
от
оператора,
съответно
подизпълнителя, че ще се добавят до 5 %
екстракт от небиологични дрожди или автолизат,
изчислени като сухо вещество от цялото
количество.

Забележка:добавянето на до 5 % екстракт от небиологични дрожди или автолизат (изчислени като сухо
вещество) е позволено за производството на органични дрожди, в случай че операторите не могат да
получат екстракт от биологични дрожди или автолизат от биологично производство.
Разрешението се издава при прилагане на чл. 22, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 834/2007
когато е необходимо използването на конкретни продукти и вещества в преработката, посочена в член 19, параграф 2,
буква б), за да се осигури производство по биологичен начин на утвърдени хранителни продукти;

Моля, опишете продължителността на периода, в който е необходимо да използвате
небиологични дрожди:
Начална дата на периода на употреба:
4. Потвърждавам, че горепосочената информация е вярна.
Дата:
Подпис/Оператор/:

СимбиоСерт издава или мотивирано отказва издаване на разрешение в срок до един
месец от получаване на това Заявление
Операторът съхранява писмени доказателства за издадените разрешения.
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5. Разрешение (попълва се от СимбиоСерт)

При издаване на Разрешение по т.1, съгласно документите от последната
инспекция и сертификация може да се докаже, че оператора е изпълнил всички
останали правила за биологично производство
При издаване на Разрешение по т.2, от приложените към настоящото
Заявление документи може да се установи необходимостта от употребата на
небиологични протеинови фуражи от растителен и животински произход за
животни и изпълнението на изискванията на чл. 22, параграф 2, буква б) от
Регламент (ЕО) № 834/2007 чл. 43 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията
При издаване на Разрешение по т.3, от приложените към настоящото
Заявление документи може да се установи изпълнение на разпоредбите на чл.
44 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията
При издаване на Разрешение по т.4, от приложените към настоящото
Заявление документи може да се установи изпълнение на разпоредбите на чл.
22, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 46 от Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията
При издаване на Разрешение по т.5, от приложените към настоящото
Заявление документи може да се установи изпълнение на разпоредбите на чл.
22, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 46а от Регламент
(EО) № 889/2008.
заявлението е одобрено

☐ Да ☐ Не
☐ Да ☐ Не

☐ Да ☐ Не
☐ Да ☐ Не

☐ Да ☐ Не

заявлението не е одобрено
Причини за неодобрението:

Срок на валидност на разрешението:

Дата:

Подпис и печат:

СимбиоСерт издава или мотивирано отказва издаване на разрешение в срок до един
месец от получаване на това Заявление
Операторът съхранява писмени доказателства за издадените разрешения.

