
 

MD INT 002 
Rev.  00 of 18/01/2011 

 

NOTIFICATION OF ACTIVITIES 
ACCORDING TO ORGANIC 

PRODUCTION METHOD 
Preparation activities/ 

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИ ПО МЕТОДА НА 

БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
Преработвателни дейности 

Page __ of __ 

 

This document belongs to Ecogruppo Italia srl. Copying or reproducing it, even in part, without its written authorization is forbidden./ Този 

документ принадлежи на Екогрупо Италия ООД. Копирането или възпроизвеждането му, дори и частично, без писмено разрешение е 

забранено  
  

 

 

  

 

 

COUNTRY/Държава: 

 Bulgaria / България 

Tipe of Notification 

First Notification/ 

Първо  уведомление  

      

Notification of change 

Уведомление за 
промяна    

Reason for change/ Причина за промяната 

Change of Notifier data/ 
Промяна на данните                         

Change in the production units/ 
Промяна на производств.единица 
           

Change of CB./ 

Промяна на Ко                                    

Previous CB/______________________ 

Предишен КО  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Sect. A - Notifier  / Нотификатор (Уведомител)            

Family or Company name: 
Фамиля или име на фирмата: 
 
 

Name: 
Име: 
 
 

Fiscal Code: 

Date of birth: 
Дата на раждане 
 
 

Place of birth: 
Месторождение 
 

Prov.: 
Област: 

Address: 
Адрес: 
 
 
Phone: 
Телефон: 
 

Fax: e-mail: 

 

Legal representative (to fill in for companies)/Законен представител (попълва се ако формуляра не се 
попълва от собственика)/: 

Family name: 
Фамилия 

Prot. No.: ___________ 

Date: ____/_____/______ 
A cura dell’ufficio ricevente 
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Name: 
Име 
 
Date of birth: 
Дата на раждане 

Place of birth: 
Месторождение 

Prov.: 
Област 

Address: 
 
Phone: 
Тел. 

Fax: e-mail: 

 

 Representative attending the inspection (if not the notifier): 

Представител присъствал на инспекцията (ако не присъства нотификаторът) 

Family name: 
Фамилия 
 
Name: 
Име 
 
Phone: 
 

Fax: e-mail: 

 

Sez. B – Information on company structures/ Информация за структурата на преработвателното 
стопанство 

Production Method/ 
Производствен  

метод 

 
 

 
Cadastral 

ref./Кадастрал
ен план 

 
Type of structure/Вид на 

структурата 

 
Intended use/Предназначение 

 
Conventiional/ 
небиологично 

 
Organic 

/биологично 

1   
 

 □ □ 
2   

 
 □ □ 

3   
 

 □ □ 
4   

 
 □ □ 

5   
 

 □ □ 
6   

 
 □ □ 

7   
 

 □ □ 
8   

 
 □ □ 
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9   
 

 □ □ 
10   

 
 □ □ 

 

Sez. C - Information on preparation activities./ Информация относно преработвателната дейност 

 

Plant raw materials processing/Растителни суровини за преработка 

Labelling / Етикетиране                     Packaging  /Пакетиране                    

 

Conditioning 

Охлаждане                     

 

Storage/Съхранение                     

 

Milling/  

Раздробяване, фрезоване                 

 

Flacking and/or Roasting  

Месене и или/печене           

 

Preserved  products 

консервиране                  

 

Frozen foods / 

Замразяване                     

 

Pasta making / 

тестени продукти                   

 

Oil extraction  

Производство на олио                         

 

Wine making 

Производство на вино                            

 

Bottling 

Бутилиране                        

 
 
Other:_________________________________________________ 
/Друго: __________________________________________________ 

 
Other:________________________________________________ 
Друго ________________________________________________ 
 

 

 

Animal raw materials processing/Животински суровини за преработка 

Labelling   /Етикетиране                     

 

Packaging /Пакетиране                     

 

 Conditioning /     

кондициониране                

 

Portioning  

/Разфасоване                              

 

Animal Slaughter  / 

Клане на животни                     

 

Meat products/ 

Мести продукти                   

 

Preserved products   

Консервиране                

 

Cold cuts products 

Охлаждане на продуктите               

 

Milk  /Мляко                 

 

Cheesemaking  / 

Сирене                       

 

Butter/Yogurt 

Масло/Кисело мляко                           

 

Eggs and derivatives   

Яйца и яйчни продукти                      

 
 
Other:__________________________________________________ 
Друго: __________________________________________________ 
 

 
Other: _______________________________________________ 
Друго:________________________________________________ 
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Description of preparation activity: 

Описание на преработвателния процес 

Process frequence/Честота 

Discontinuous /Прекъснает                              Continuous/Непрекъснат 

 

Plant production capacity (per hour)/ _______________________________________________ 

Капаците за преработка  (на час)  

Bulk storage capacity/Капаците за съхранение в насипно състояние ___________________________ 

Description of preparation activity: 

Описание на преработвателната дейност 

Process frequence/Честота на преработка 

Discontinuous/Прекъснат                                Continuous/Непрекъснат 

 

Plant production capacity (per hour) _______________________________________________ 

Капаците за преработка на растителни суровини на час 

Bulk storage capacity/ Капаците за съхранение в насипно състояние ___________________________ 

Description of preparation activity: 

Описание на преработвателната дейност: 
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Process frequence / Честота на преработка 

Discontinuous / Прекъснат                                 Continuous/ Непрекъснат 

 

Plant production capacity (per hour) _______________________________________________ 

Капаците за преработка на растителни суровини на час 

 

Bulk storage capacity/ Капаците за съхранение в насипно състояние ___________________________ 
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Products eligible for certification / Продукти допустими за сертификация 

List of Products (enclose a full list in case of more items) Списък на продуктите (приложете пълен 

списък в случай на повече елементи 

1 
 

17 
 

2 
  

18 
 

3 
 

19 
 

4 
 

20 
 

5 
 

21 
 

6 
 

22 
 

7 
 

23 
 

8 
 

24 
 

9 
 

25 
 

10 
 

26 
 

11 
 

27 
 

12 
 

28 
 

13 
 

29 
 

14 
 

30 
 

15 
 

31 
 

16 
 

32 
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 Production Unit / Производствена единица 

Recipes/Рецепти 
 

Enclose production recipes of each product to be certified /Приложете рецепти за всеки един продукт.   

 

 Raw materials/Суровини 
 

List regular suppliers and raw materials. Check availability of Conformity certificates (enclose a full list in case of 
more items)./ Избройте редовни доставчици, суровини и материали. Проверете наличието на сертификатите 
за съответствие (приложете пълен списък в случай на повече елементи). 

 

 

SUPPLIER/Доставчик 

 

RAW MATERIAL/ Суровини 

 

Compliant with Reg. 
CE 

834/07/Съответствие 
с изискавинята на 
Регламент (EО) № 

834/07 
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 Preparation process (enclose attachment if more space is needed) Процеса на подготовка 
(добавете редове, ако е необходимо повече място) 

 

Describe the main preparation procedures and the adopted equipment. Whenever possible, enclose 
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flowcharts and the last analytical results on process and cleaning waters./ Опишете основните процедурите 

по подготовка и оборудването. Когато е възможно, приложете Блоксхемите и последните 

аналитичните резултати от процеса на почистване и води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organic and Conventional Productions/Паралелна преработка на биологични и небиологични 
продукти 

 

Does the operator produce in the same plant/structure products according to both methods, organic and 
conventional? / Операторът извършва ли в една и съща структура прерабтока по двата метода – биологичен и 
небиологичен      

 YES/Да   NO/Не 

 

If yes, describe which preventive measures are put in place to guarantee full storage separation between organic and 
conventional grades of raw materials and finished products. / Ако е” ДА”, опишете кави превантивни мерки се 
взимат, за да се гарантиа пълното отеляне на биологичните от небиологичните суровини и готови продукти 
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Does the firm use dedicated equipment to produce according to organic method? Има ли отделно оборудване за 
производство на продукти по биологичния метод? 

 YES/Да   NO/Не 

 

If not, list the equipment used to process both productions and the measures adopted to prevent commingling/Ако е 
НЕ, моля да представите списък на оборудването, което се използва за преработка по двата метода и 
опишете мерките за предотвъртяване на замърсяването на биологичните продукти:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Does the firm outsource production steps/Преработвателното стопанство, изнася ли производството в друга 
държава?       YES/Да   NO/Не 

 

If yes, list the operations conducted in outsourcing / Ако е ДА, опишете, кои процеси са изнесени. 
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If yes, is it available the certificate of conformity of the third part firm?    

Ако е ДА, достъпна ли е за сертификация от трета фирма            YES/Да   NO/Не 

 

Transport, warehousing, treatment, sale of the products/ Транспорт, складиране, обработка, 
продажба на продуктите 

 

Transport and warehousing/ Транспор и складиране 

 

Describe internal transport and warehousing modalities for raw materials, bulks and finished products? What are the 
identification criteria? Are there risks of potential pollution and/or contamination with products/substances forbidden 
by the EC regulation? Are there preventive measures in place to avoid such risks?/ Опишете вътрешен транспорт и 
условията на склад за суровини, обеми и готовата продукция? Какви са критериите за идентификация? Има 
ли риск от потенциално замърсяване и / или замърсяване с продукти / вещества, забранени от регламентите 
на ЕО относно биологичното производство? Има ли превантивни мерки, за да се избегнат такива рискове? 

 

 

 

 

 

 

Transport of products to customers/Транспорт на продуктите до клиентите 
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Show for each item its destination, packaging and delivery documents (enclose attachment if more space is 

needed)./ Опишете за всяка позиция, неговата дестинация, опаковки и документи за доставка на 

(добавете редове, ако е необходимо повече място). 

 

PACKED/Пакетирани 

PRODUCT/Про
дукти 

DESTINATION/
Направление 

UNPACKED/
Насипни Sealed/ 

Запечатани 

Unsealed 

Незапечатани 

Delivery 
Note/ 

Бележка на 
доставчика  

Документи 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Which measures are taken to assure that transportation means/containers are free from contamination sources from 
previous transportations?/ Какви мерки за предпиети, за да се предотвърти замърсяването на продукти от 
предходните превозвани продукти 

 Transportation means fully dedicated to organic products/Превозното средство е предназначено само за 
биопродукти;  

 Containers fully dedicated to organic products/Контейнерите се използват само за биологични продукти; 

 Cleaning procedures (describe them)/Почистваща процедура (опишете);  

 Other (Specify) ......................................................... 

Друго  (Пояснете) ………………………………………………. 
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Is in-house direct selling made 

Извършва ли се директна продажба?    YES/Да   NO/Не 

 

If yes, indicate for which products/ Ако е ДА, опишете продуктите 

 

 

 

Product traceability/Проследяване на продуктите 

 

Is there a product traceability system?/Има ли система за прослдяване на продуктите?  

 YES/Да   NO /Не  

(Backwards, from finished product sales to raw materials sources) (По обратен ред, от преработените продукти-
краен продукт до производствената суровина) 

 

 

If yes, enclose or describe the batch numbering system / Ако сте отговорили с "да", приложете или опишете 
система за номериране на партидата 

 

 

 

If it is believed or suspected that a product, acquired or produced in house, is not in compliance with Reg. CE 834/07 
and subsequent modifications and supplements, the following procedures are put into place to identify and segregate 
the product and take off from it any reference to the organic production method (describe the procedures and attach 
supporting documentation)/ Ако е доказано или се подозира, че даден продукт, придобит или произведен в 
преработвателното стопанство, не е в съответствие с изискванията на  Регламент ЕО № 834/07 и 
последващи изменения и допълнения, какви мерки се предприемат, за да се идентифицират и разделят 
продуктите и да се премахне всяко позоваване на биологичния метод на производство (опишете процедурите 
и приложете придружаващата документация)::  
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Complaints management/ Управление на жалбите 

 

Are complaints duly recorded?Жалбите надлежно ли се документират   YES/Да  NO/Не 

 

If yes, list which information is recorded and the complaints management procedure. 

Ако е Да, опишете коя информация се записва и процедурата за управление на жалбите 
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DECLARATION OF COMMITMENT/ДЕКЛАРАТОР  

The Undersigned_________________________________________________________________ 
/Долуподписанията______________________________________________________________ 

Owner/Собственик   □   Legal Representative /Законен представител   □ 

COMMITS/ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ 

• To subject his/her company to the control system as provided for Reg. CE 834/07 and subsequent 

modifications and supplements; 

• Ще подложа неговата / нейната преработвателно стопанство на системата за контрол, както е 

предвидено Регламент (ЕО) № 834/07 и последващи 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; 

• Ще всички операции в преработвателното стопанство, докладвани в настоящия формуляр за 

кандидатстване ще се извършват в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/07 и 

последващи 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; 

• ще приема прилагането на санкции, в случай на открито несъответствия, както е по законодателството 

в сила и на система за качество на контролния орган; 

• To notify ECOGRUPPO ITALIA of any variation of the data reported in this application form, within 30 days 

from the change date; 

• Ще уведомя Екогрупо Италия за всяка настъпила промяна на даните, описани във формата за 

кандидатстване, в рамките на 30 дни от направените промени на данните. 

• To grant free access to production units, storage areas, records and documents related to the inspection 

procedures, to ECOGRUPPO ITALIA’s authorized staff.  
• Ще осигуря свободен достъп до преработвателното стопанство, районите за съхранение на готовите 

продуктите и суровините, записите и документация свързана с инспекцията, като на инспекторите от 

Екогрупо Италия, така също и на експертите от Министерство на земеделието 
 

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). 

Контролът върху дейността, както е описано в настоящия формуляр за кандидатстване на Оргтана за 

контрола и Сертифициращ „ECOGRUPPO Italia Srl, със седалище в Via Pietro Mascagni 79-95129 Катания 

(Италия). 
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DECLARES/ДЕКЛАРИРАМ 

under his/her own responsibility/ под негова / нейна собствена отговорност: 

• that the information provided in this form is complete, correct and based on the most up-to-date 

status.    

• че информацията, предоставена в този формуляр е пълна, точна и актуализирана. 

• to be aware that in case of fraudulent claims and /or non-compliance of the commitments will apply 

the measures required by law. 

• Напълно съм нясно, че в случай на злоупотреба и /или  неспазване на ангажиментите ще бъдат 

приложени мерките, изисквани от закона. 

 

Place and date / 

Място и дата ____________________________ 

 

 

Firm or Legal representative’s 

signature and stamp/Подпис и 

печата 


