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ACCORDING TO ORGANIC
PRODUCTION METHOD/
Нотификация за обявяване на
дейност за Биологично
производство
Production activities/
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Country: Държава

Prot. No.: ___________

Bulgaria/България

Date: ____/_____/_____
To be filled in by the receiving office

Tipe of Notification/Вид
нотификация

Reason for change/ Причина за
нотификацията
Plant Production

First Notification/
Първа нотификация
Notification of change/
Нотификация за
промяна

Change of Notifier data/
Промяна на данните
Change in the production units/
Промяна на производств.еденица
Change of CB/Промяна на КО.

Растениевъдсто
Zootechnical Production /

Previous CB/Предишен КО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Животновъдство

___

Sect. A - Notifier / Нотификатор
Family or Company name:
Фамилия или име на фирмата:
Fiscal Code/ ДДС №:

Name:
Име:

Date of birth/Дата на раждане:

Address/:
Адрес:
Phone/Тел:

Place of birth/Место на рождане:

Fax/Факс

Prov./Област

e-mail:

Legal representative (to fill in for companies)/Законен представител (попълва се ако формуляра не се
попълва от собственика):
Family name/Фамиля:
Name/Име:
Date of birth/ Дата на раждане:

Place of birth/Място на рождане:

Prov./Област:

Address/Адрес:
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e-mail:

Representative attending the inspection (if not the notifier)/Преставител, присъствал на инспекцията, ако не
е собственикът:
Family name/Фамилия:
Name/Име:
Phone/Тел.:

Fax:

e-mail:

Sez. B – Information on company structures / Информация, относно структурата на стопанството.
Farm Location/Местонахождение на стопанството:
Address / Едрес:
Phone/Тел.:

VAT code/ДДС №:
Fax:

e-mail:

Farm area / Площ на стопанството:
Total area / обща площ:

Total Usable Agricultural Area (UAA)/Общо използвана
земеделска (ИЗП):

Tare/Земя, която не се обработва:

Conventional UAA/ИЗП-небиологична/:

Forest area/Гора:

Organic UAA/ИЗП - биологична:

(to not include in the UAA / не е включва в ИЗП)

UAA in conversion/ обработваема земеделска площ в
преход:
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Farming system, risk factors and protection/Система на земеделие, рискови фактори и превантивни мерки

Conventional/
Небиологичн
о

Organic/
Биологична

In conversion/ В
преход

1

□

□

□

2

□

□

□

3

□

□

□

4

□

□

□

5

□

□

□

6

□

□

□

7

□

□

□

8

□

□

□

9

□

□

□

10

□

□

□

N°

Farming System/ Структура на
стопанството
(indicate specie and varieties for fruit trees/отбележи
видовете и сортовете на трайните насаждения)

Risk factors/Рискови фактори

Area ha

Protective measures/Превантивни мерко
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Sect. C – Land identification reference/Идентификация на земята.
N°

Place/
Населен
о място

Cadastral ref.
Кадастрален
план

Crop/Култура

Date of ceased
use of non
conform
technical
means/Дата на
последно
използване на
неразрешени
препарати и
торове

Area
ha/ха

Production method/Производствен
метод
Conventional/
небиологичен

In conversion/
в преход

Organic/
биологичен

1

□

□

□

2

□

□

□

3

□

□

□

4

□

□

□

5

□

□

□

6

□

□

□

7

□

□

□

8

□

□

□

9

□

□

□

10

□

□

□

11

□

□

□

12

□

□

□

13

□

□

□

14

□

□

□

15

□

□

□

16

□

□

□

17

□

□

□

18

□

□

□

19

□

□

□

20

□

□

□

21

□

□

□

22

□

□

□

23

□

□

□
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Sect. D - Information on company structures/Секция Д – Информация за структурата на
стопанството.
Cadatral ref./
Кадастален
план

Type of structure/ Вид структура
Растениевъдство,
животновъдство, пчеларство и
др.

Intended use/
предназначение

Production method/
Производствен метод
Conventional/
небиологичен

Organic/биологт
ичен

1

□

□

2

□

□

3

□

□

4

□

□

5

□

□

6

□

□

7

□

□

8

□

□

9

□

□

10

□

□

Sez. E - Information on possible preparation activities relevant to production/ Информация, в случай
на преработка на продуктите в стопанството.
Plant raw materials processing/Растениевъдни продукти
Labelling /Етикетиране

Packaging/Пакетиране

Conditioning/Охлаждане

Storage/Съхранение

Milling/ раздробяване/мелене

Flacking and /or Roasting/
месене и/или печене

Preserved
products/консервиране

Frozen foods/Замразяване

Pasta making / Тестени изделия

Oil extraction/Пресоване на
зехтин

Wine making /Производство на
вино

Bottling / бутилиране

Other/Други:
__________________________________________________

Other/Други:
________________________________________________

Plant production capacity/Капацитет на растениевъдните продукти:
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Animal raw materials processing/Животновъдни продукти
Labelling /Етикетиране

Packaging /Пакетиране

Conditioning / Охлаждане

Portioning / Разфасоване

Animal slaughter/Клане на
животните

Meat products/Производство на
месо

Preserved products/
консервиране

Cold cuts products
/Замразяване на продуктите

Milk / Мляко

Cheesemaking/Сирене

Butter/Yogurt /Масло и кисело
мляко

Eggs and derivatives / Яйца и
субпродукти

Other/Други:
__________________________________________________

Other/Други:
________________________________________________

Plant production capacity:

Sect. E – Information on Animal Husbandry Production/ Секция Е:Информация за
животновъдството.

Types of Animals

No. heads
as Organic/Бр.глави био

No. heads
as Conventional/Бр.
глави -небиологично

Livestock specialization/Производствено направление

Meat/месо
BOVINES /ГОВЕДА

Meat/месо
BUFFALOES/БИВОЛИ

Breeding /развъждане

□

Milk/мляко

□

Breeding /развъждане

□

□

Milk/мляко

Breeding /развъждане

□

□

Milk/мляко

Breeding /развъждане

□

□

Milk/мляко

□

□
□

□

Other /друго ___________________
Meat/месо

EQUINES/КОНЕ

□

□

□

Other /друго __________________
Meat/месо

GOATS /КОЗИ

Milk/мляко

Other /друго __________________
Meat/месо

SHEEPS /ОВЦЕ

□

Other /друго ______

□

□

Other /друго __________________

Breeding /развъждане

□

Breeding/Развъждане
PIGS /СВИНЕ
FATTENING PIGS/СВИНЕ ЗА
УГОЯВАНЕ

______________
Meat/Месо

Meat

□

□

□
Other /Друго

□

□
Milk

□

Breeding

□

Other ______

□

POULTRY /ПТИЦИ
OTHER/Други ____________

Other /Други ______________________________________
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Total number of heads/Общ брой на животните __________________

Types of Animals/ Раса

No. of colonies
as Organic /
Бр.пч.семейства
- био

Bees / Пчели

No. of colonies
as
Conventional/бр.
пчел.семействанебиологични

Livestock specialization/Производствено направление

Honey /Мед

□

Migratory beekeeping/ Подвижно пчеларство

□

Royal Jelly /Пч.млечице

Other /Други __________

□

Wax/Восък

□

Stationary beekeeping / Стационарно

* In case of migratory beekeeping, enclose the map showing the location of the hives/ В случай, че се прилага подвижно пчеластво
приложете карта на района с местонахождението на пчелина.
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DECLARATION OF COMMITMENT/Декларация за съответствие
The Undersigned/Аз долуподписанията ____________________________________ Owner/Собственик □
Legal Representativ/Законен прeдставител □

COMMITS/ЗАЯВЯВАМ
• To subject his/her company to the control system as provided for Reg. CE 834/07 and subsequent
modifications and supplements/ЧЕ доброволно подлагам стопанството на системата за контрол,
сагласно Регламент (ЕО) № 834/2007 и последващите изменения и допълнения;
• To run the operations reported in this application form in full compliance with what provided for Reg. CE
834/07 and subsequent modifications and supplements/ ЧЕ ще изпълнявам всички изисквания,
необходими за описаните по-горе дейности съгласно изискванията, заложени в Регламент (ЕО) №
834/2007 и поседващите изменения и допълнения;
• To accept and apply sanctions, in case of non-compliances, as per the legislation in force and the Quality
System of the Control Body/ЧЕ съм запознат и приемам санкциите, в случай на открити несъответствия
както съгласно Регламентите, така също и съгласно Системата за контрол на Котролиращото лице;
• To notify ECOGRUPPO ITALIA of any variation of the data reported in this application form, within 30 days
from the change date/ ЧЕ ще уведомя Екогрупо Италия – Клон България, ако настъпят промени в
данните, представени в тази нотификация, в рамките на 30 дни;
• To grant free access to production units, storage areas, records and documents related to the inspection
procedures, to ECOGRUPPO ITALIA’s authorized staff/ ЧЕ ще осигурявам свободен достъп до
производствената единица, помещенията за съхранение на продукция и материали, документацията
свързана с процедурите за инспекция на Екогрупо Италия – Клон България.

ENTRUSTS/ВЪЗЛАГАМ
The control of activities as described in this application form to the Control and Certifying body ECOGRUPPO
ITALIA S.r.l., with headquarters in Via Pietro Mascagni 79 – 95129 Catania (Italy)/ Контрола на дейностите,
описани в заявлението за обявяване на дейност на Органа за контрол и сертификация „Екогрупо
Италия” ООД, с централен офис на управление – ул.”Пиедро Маскани” 79, Катания, Италия.

DECLARES/ДЕКЛАРИРАМ
under his/her own responsibility/като собственик /законен представител ЧЕ:
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•

that the information provided in this form is complete, correct and based on the most up-to-date
status/ представената информация в този формуляр е пълна, коректна и се базира на
действителното състояние на стопанството в този момент.

•

to be aware that in case of fraudulent claims and /or non-compliance of the commitments will apply
the measures required by law/ ми е известно, че в случай на измама и злоупотреба и / или
неспазване на ангажиментите ще ми бъдат приложени санкции, съгласно законодателството.

Place and date/Масто и дата ____________________________

Firm or Legal representative’s
signature and stamp/Подпис и
печат
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