Година

Годишна програма за дейност търговия
Контролен орган „Балкан Биосерт” ООД, BG-BIO-02

Попълва се от „Балкан Биосерт” ООД:

Име: ________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________

№

Инициали:

Получена на:

Заведена в:

Телефон:_______________________ имейл:_________________________
Промени от предходна година:
 Да
 Не
№

Продукт

Опаковка

Количество (кг./л/ бр. или друго)
*прогнозни или крайни

Качество

Декларирам , че:
ще предоставям на ББС Годишната програма за търговия до 31 януари на настоящата година и ще уведомявам ББС в срок до 1 месец за настъпили промени през
годината съгласно чл. 64 от Регламент (ЕО) 889/2008.

Дата, подпис: ______________________
© Балкан Биосерт ООД
Последна промяна: НГ; 23.07.2019
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Превантивни мерки съгласно чл. 63 на Регламент (ЕО) 889/2008
Мерки за предотвратяване на замърсяване
Да Не Продукти

Мерки

Да Не Продукти

Мерки

Да Не Описание

Мерки

Да Не Описание

Мерки

Да Не Описание

Мерки

Продуктите са еднокомпонентни.
Продуктите са многокомпонентни.

Конвенционално производство
Търгувате ли други продукти с конвенционално
качество.

Описание на процедурите по търговия
Търговия в рамките на страната
Търговия в Европейският съюз
Търговия в трети страни (износ, внос).

Сгради и производствени помещения
Използват се складове и производствени
помещения само за биологичната част?

Използват се препарати за почистване на
складове и производствени помещения ?

Дата, подпис: ______________________
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ДЕКЛАРАЦИЯ
съгласно чл. 63, пар. 2 на Регламент (ЕО) 889/2008

Подписаният/ата: ....................................................................................................................., с ЕИК/Булстат/ЕГН:……….................................., със седалище и
адрес
на
управление:............................................................................................................,
представлявано
от:
....................................................................................................................... в качеството му/й на .....................................................................

Декларирам, че
1) Съм запознат/а с основните изисквания, посочени в Европейски Регламенти (ЕО) 834/2007 и 889/ 2008, както и Наредба № 5 от 03.09.2018 г. за
прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на
правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от Министъра на
земеделието, храните и горите, обн. ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г.;
2) Ще осъществявам операциите в съответствие с разпоредбите за биологично производство;
3) Приемам налагането на мерките от разпоредбите за биологично производство, при наличие на нарушения и нередности;
4) В случай на несъответствие с разпоредбите за биологично производство, поемам ангажимента да уведомя в писмена форма Балкан Биосерт ООД и
купувачите на продукта, за да се гарантира, че означенията за биологично производство са заличени от настоящата продукция;
5) Ако аз и/или някои от подизпълнителите ми се контролират от различни контролни органи, ще съдействам за обмена на информация между тези
органи;
6) Приемам при промяна на контролният ми орган и/или на моите подизпълнители, да подсигуря предаването на контролната документация на
следващите контролни органи;
7) В случай, че се оттегля от системата за контрол, ще информирам незабавно съответните компетентни органи и контролни или надзорни органи;
8) Приемам, че след оттегляне от системата за контрол, контролната документация ще бъде съхранявана за период от най малко пет години.
9) Приемам да информирам незабавно контролният ми орган Балкан Биосерт ООД за всяка нередност или нарушение, засягащо биологичното
състояние на произвежданите продукти или на биологичните продукти, доставени от други оператори или подизпълнители.
10) Мерките за контрол и подробното описание, изисквани в чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) 889/2008, се съдържат във формуляра
Характеристика на оператора за всяка една дейност, а в последствие се актуализират всяка година във формуляр Годишна програма за всяка една
дейност.

Дата:……………………….
Място:…………………….
© Балкан Биосерт ООД
Последна промяна: НГ; 23.07.2019

Подпис:………………………………..
/…………………………………/
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Попълва се само от персонала на Балкан Биосерт ООД:
Необходимост от допълнителна информация относно стопанството/ фирмата:

Необходимост от допълнителни разяснения, изпращане на документи, наредби, стандарти и др.:

Годишната програма получена по:
Поща

Годишната програма е:



Лично



И-мейл



© Балкан Биосерт ООД
Последна промяна: НГ; 23.07.2019

Дата на преглед:
Преглед от:

Валидна



Невалидна
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