ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/а,..........................................................................................................................................................,
представляващ/а..................................................................................................................................................................

се задължавам да:

подложа предприятието си на режима за контрол, съгласно действащите
нормативни актове;
 извършвам операциите, свързани с дейностите по настящата заявка в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007, Регламент (ЕО) 889/2008 и
последващите изменения и допълнения;
 спазвам изискванията по смисъла на чл. 63, параграф 2, ал.1, букви г - з от Регламент
(ЕО) № 392/2013 за изменение на Регламент (ЕО) 889/2008;
 г) да приема, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители се
контролират от различни надзорни или контролни органи съгласно системата за
контрол, установена от съответната държава членка, обмена на информация между
тези органи;
 д) да приема, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители променят
своите контролни или надзорни органи, предаването на тяхната контролна
документация на следващите контролни или надзорни органи;
 е) да приема, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, да
информира незабавно съответните компетентни органи и контролни или надзорни
органи;
 ж) да приема, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, че
контролната му документация ще бъде съхранявана за период от най-малко пет
години;
 з) да приема да информира незабавно съответния контролен или надзорен орган
или съответните контролни или надзорни органи за всяка нередност или
нарушение, засягащи биологичното състояние на техните продукти или на
биологични продукти, доставени им от други оператори или подизпълнители.
 приема, в случай на значително или незначително несъответствие, мерките,
предвидени от законодателството, според Приложение №3 към чл. 40, ал. 6 от
Наредба №1 от 07.02.2013г. и наръчника по качество на "Биоагричерт Италия
България" ЕООД
 осигурявам свободен достъп на инспекторите до производствените единици,
местата за съхранение, производство, обработка и до различни полета, както и до
регистрите и до документите, необходими за извършването на дейността по надзор
на Контролните органи на квалифицирания персонал от компентентните
администрации на съответната територия;
 да съобщавам всяка година на Органа по контрол Програмата за годишно
производство по начините, предвидени от действащата нормативна уредба;
 да изпълнявам финансовите и административните задължения, свързани с
дейността по контрол;
 да предоставям на Органа по контрол всички сведения, необходими за контролната
дейност;
 да уведомявам в срок от 30 дни „Биоагричерт Италия България” ЕООД за промените,
засягащи дейността и предмета на договора (промяна в данните от настоящото
заявление, включително промяна в данните на оператора, производствените
единици, производствените площи и/или идентификаторите им, плана за
управление и др.)


Прилагам:



Дата:

План за управление на отглеждането
Програма за ползване на торове

Декларатор................................................
(подпис)

