Заявление
за сертификация на биологично пчеларство
Балкан Биосерт ООД
1. Име оператор:

Попълва се служебно от Балкан Биосерт
ООД:

2. Управител:
3. Адрес на управление/ по лична карта:

Телефон :

№

Инициали:

Получено на:

Заведено в:

Имейл:

4. Адрес за кореспонденция (попълва се, ако е различен от посочения в т.3):

5. Възложител на биологичната сертификация (попълва се ако е различен от посочения в т.1):

6. Указания за достигане на фермата: Моля, посочете землището и разстоянието до най- близкия
град:

7. Желаем контрол и сертификация по следните стандарти:



Европейски Регламент 834/2007

 BioSuisse

8. Кандидатствали ли сте за сертификация по- рано:



Други ……………………

 Да

 Не

Ако “Да”:
Кога сте кандидатствали за сертификация? ……………………………………
Към коя организация? Моля, приложете копие от сертификата ………………
Резултат от предишна сертификация: ………………………….……………………….
8a. Сертифицирате ли се при друг контролен орган:
 Да
 Не
Ако „Да“
При кой:………………………………………………………
За каква дейност*:…………………………………………..
*Съгласно чл. 48, пар. 5 от Наредба № 5/03.09.2018 г. за една дейност операторите, съответно подизпълнителите, могат да
имат сключен договор само с едно контролиращо лице.
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9. Запознат ли сте с основните изисквания на
европейското биологично законодателство ?
10. Отговорник за биологичното управление:



Да

Не

Име:
Тел:
11. Моля, опишете района в радиус от 3 км. около пчелина (опишете медоносната растителност в
района):

11.1 GPS координати на пчелина (от
удостоверението за животновъден обект)
12. Брой пчелини:
13. Регистрационен номер на пчелина/ите:
14. Брой пчелни семейства:
Приложете опис на регистрационните номера
на всяко едно пчелно семейство
15. Стопанисвате ли пчелин/и, които няма да
сертифицирате като биологични:





16. Система пчелни кошери:



Дадан блат



Многокорпусен



Други

Да

 Да

17. Подвижно пчеларство:

Не

 Не

18. Преработвате ли пчелни продукти, ако да - какви?

19. Декларация от Управителя/собственика:
Долуподписаният заявява, че информацията в това заявление е вярна. Промени или отклонения в
посочената информация ще бъдат незабавно свеждани до знанието на “Балкан Биосерт” ООД.
Долуподписаният заявява, че се съгласява да спазва изискванията за сертификация и ще
предостави всяка информация, за да се направи оценка на продуктите, подлежащи на
сертификация.
Той/тя ще се запознаят в детайли с изискванията и промените в съответните стандарти за
биологично производство.
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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.:

Заявлението получено по:
Поща

Заявлението е:

Дата на преглед:

Валидно



Невалидно





Лично



Имейл
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Преглед от:
Подпис:

Операторът/подизпълнителят не се
сертифицира при друг контролен
орган за същата дейност (проверка в
електронната база данни):
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