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4018 Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 47 

тел. +359 (0) 32 625 888; +359 (0) 32 625 818 

www.balkanbiocert.com ; email: office@balkanbiocert.com 

Списък на необходимите документи, които трябва да се 

представят преди и по време на контрол на растениевъдни, 

животновъдни или смесени ферми 

 
А/При растениевъдни ферми; 
 

 Необходима документация, която трябва да се представи при подаване на 

заявление за контрол на растениевъдство:   
 

1. Скици на полетата (парцелите) и сгради, ползвани за складови помещения 

сушилни и др., ако има такива. Задължително се осигуряват копия на контролния орган 

на сертифицираните и конвенционалните полета. 

 

2. Договори за наем на земя и/или нотариални актове за сертифицирани площи. 
Копия. 

 

3. Заверен Анкетен формуляр за регистрация като земеделски производител за 

съответната година (ако има такава регистрация). Копие. 

 

 Необходима документация, която трябва да се представи след сключване на 

договора, но преди одита за контрол на растениевъдство:   

 

4. Характеристика на оператора (формуляр 5.3.001). Попълнена и подписана. 

 

 

 Необходима документация, която трябва да се представи по време на контрол 

на растениевъдство:   

5. Регистър на полските работи. Описват се обработките, култивациите, садене, 

засаждане, торене, поливки, пръскане, реколтиране за всяко поле, което ще се  

сертифицира.  

6. Заявление за използване на конвенционални семена и посадъчен материал 

(формуляр 5.3.060), Декларация за нетретиране на конвенционални семена и 

посадъчен материал (формуляр 5.3.066) и Справка за липса на биологични 

семена/посадъчен материал в Официалната база данни 

www.bioseeds.mzh.government.bg. Тези документи се попълват само в случай, че ще се 

използват конвенционални нетретирани семена или посадъчен материал след сключване 

на договор с ББС.  

 

7. ГМО декларация.  Декларация, че семената или посадъчния/ посевния материал не 

са генно модифицирани. Получава се от доставчика на посадъчния/ посевния материал. 

Попълва се формуляр 5.3.051, която фермера получава от Балкан Биосерт.  

 

8.  Фактури и квитанции за доставка, документи за покупки и продажби.  

Документи за покупка на семена, посадъчен материал, торове, препарати, фуражи за 

животни и др. разходи, свързани със селскостопанската дейност.  

 

http://www.balkanbiocert.com/
mailto:balkanbiocert@evrocom.com
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 Б/ При Животновъдни ферми 

 
 Необходима документация, която трябва да се представи при подаване на 

заявление за контрол на животновъдство:   
 

1. Скици на полетата (парцелите) и сгради, ползвани за складови помещения и 

др., ако има такива. Задължително се осигуряват копия на контролния орган на 

сертифицираните и конвенционалните полета. 

 

2. Договори за наем на земя и/или нотариални актове за сертифицирани площи. 

Копия. 

 

3. Заверен Анкетен формуляр за регистрация като земеделски производител за 

съответната година (ако има такава регистрация). Копие. 

 

 Необходима документация, която трябва да се представи след сключване на 

договора, но преди одита за контрол на животновъдство:   

 

4. Характеристика на оператора (формуляр 5.3.061). Попълнена и подписана. 

 

 Необходима документация, която трябва да се представи по време на контрол 

на животновъдство:   
 

1. Официален ветеринарен  списък на животните, посочени по номерата от ушните 

марки (посочена порода).  

 

2. Официален ветеринарен паспорт на животните в който са посочени извършените 

лечебни и превантивни процедури с точните имена на фармацевтичните средства, 

прилагани при лечение, ваксинации или обезпаразитяване (паспортите се прилагат, 

ако има такива).  

 

3. Дневник на стадото  попълнен със информация, която не се съдържа в 

горепосочените точки 1 и 2, както следва: Съществена информация за животните, 

млеконадой или добито месо; Смърт или загуба на животни. При покупка на ново 

животно да се изисква и описва ветеринарното му минало; Опис на закупените 

концентрирани фуражи и имената на доставчиците им; Описание на хранителния 

режим, включващ дневната дажба и количеството на изхранваните груби и 

концентрирани фуражи класифицирани по вид животни и разлики в храненето през 

различните годишни сезони; Дейности, свързани с обеззаразяване на обори и 

съоръжения и химични средства, използвани за това. 
 

4.  Фактури и квитанции  за доставка, документи за покупки и продажби. 
Документи за покупка на семена, посадъчен материал, торове, препарати, фуражи, 

допълнителни добавки за животни и др. разходи, свързани със селскостопанската 

дейност 
 

5. ГМО декларация.  Декларация за закупен концентриран фураж, че не съдържа 

генно модифицирани култури. Стандартна бланка-формуляр 5.3.051, получена от 

Балкан Биосерт, се попълва от доставчика на фуражите по молба на купувача.  

 

6. Скици и нотариални актове на обори плевни и складови помещения, използвани в 

животновъдството и договори за тяхното ползване, ако има такива. 
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Забележка: При сертификация на смесени ферми се изискват всичките документи 

описани в А и Б. 


