ФОРМУЛЯР ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ
Моля, изпратете по пощата на адрес:
Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство"
Министерство на земеделието и храните
Бул. “Христо Ботев” 55
София 1040
Моля посочете какво обявявате
Обявяване на дейност

Прехвърляне към друго контролиращо лице

Дейностите ще извършвате като:
Самостоятелен оператор с договор към ___________________________________________
Контролиращо лице, с което сте сключили договор

Подизпълнител на _____________________________________________________________
Оператор, с когото имате договор за контрол и сертификация
Попълва се от кандидата физическо лице

Име: ________________ Презимe: ________________ Фамилия: ________________
ЕГН___________________
Област: _____________________________

Община:_____________________________

гр./с.

Пощенски код: _______________________

_____________________________

Улица №: ____________________________________________________________________________
Телефон: ________________ E-mail: ____________________________________

Попълва се от кандидата ЕТ, юридическо лице

Наименование на юридическото лице:
_____________________________________________________________
ЕИК №: _______________
Адрес на управление:
Област: _____________________________

Община:_____________________________

гр./с.

Пощенски код: _______________________

_____________________________

Улица №: ____________________________________________________________________________
Tелефон: ____________________
Управител:
Име: ________________ Презимe: ________________ Фамилия: ________________
Телефон: ________________ E-mail: _______________________________________________

Декларирам, че с подписването на този формуляр за обявяване на дейност като биологичен

производител, поемам ангажимент да спазвам правилата на биологичното производство,
определени с:
- Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) №
2092/91;
- Регламент (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91;
- Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
- Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологичното
производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и
етикетирането.
ВИД НА ОБЯВЕНАТА/ИТЕ БИОЛОГИЧНА/И ДЕЙНОСТ/И

биологично растениевъдство
биологично пчеларство
биологично животновъдство
биологична преработка на храни или вещества използвани в преработката им
производство на биологично вино
производство на аквакултури
търговия и/или складиране на биологични продукти
внос на биологични продукти
износ на биологични продукти

Дата на сключване и № на договора: _________________________________
Наименование на контролиращо лице: _______________________________________________
(моля, напишете името на избраното от Вас контролиращо лице)

ВАЖНО: Изпратете попълнения формуляр в едномесечен срок от датата на
сключване на договора с контролиращо лице (чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС)

Дата: ___________________

Подпис :________________________

