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ИЗИСКВАНИЯ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВНОС
Компания, която възнамерява да извършва дейности за внос на биологични продукти е
длъжна да подложи дейността си на системата за контрол, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 834/07 и последващите изменения и допълнения. За тази цел Вие трябва да
подадете уведомление за дейности, като попълните и изпратите документ Нотификация за
извършваните дейности до сертифициращия контролен орган Екогрупо Италия ООД.
Документът можете да го получите като се обадите в офиса на Екогрупо Италия-Клон
България или го свалите от българската страница на уебсайта на Екогрупо Италия. До
офиса в България на Екогрупо Италия трябва да изпратите един екземпляр на хартиен
носител с подпис в оригинал и фотокопие на документ за самоличност). След като
подадете уведомлението, че възнамерявате да подложите своята дейност на системата за
котрол, от офиса ще Ви бъдат изпратени за попълване и останалите изискуеми документи
за тази цел.
2. За да получите оферта за сертифициране и контрол, трябва да попълните и да подадете
в офиса ни, документ Запитване за оферта ( MD 061 ) .
3. След като Екогрупо Италия ООД получил всички необходими документ и направи
оценка на тях, при положителен резултат изпраща свои инспектори
в
стопнаството/фирмата да извърши първата инспекция ( стартиране ), за да се установи
съответсвието на представената документация с действителните условия на оператора за
извършване на дейността, с която ще оперира като биологичен производител.
4. Операторите имат задължението да спазват и изпълняват изискванита на
законодателството на Общността и действащото националното законодателство, и могат
да извършват дейности на внос само след получаване на разрешение от съответния
държавен орган.
5. Вносителите трябва да получат доставки на суровини от биологичното проиводство (в
съответствие с националните разпоредби), гарантиращи, че доставчиците са редовно
контролирани от инспектор на оправомощен за тази цел Контролен орган.
6. Операторите, които в резултат на своята дейност, отговарят и спазват изискванията за
биологично производство, могат да поискат от Екогрупо Италия ООД да им бъде издаден
Документ за доставка (DT) на продукти в насипно състояние, като операторът
собственоръчно попълни формуляр (MD 058) или получат разрешение за етикетираане на
продуктите във връзка със сделката.
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