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Декларация за съответствие на оборски тор/Fertilizer Declaration of 
Conformity 

 

Доставчици на оборски тор, угнил оборски тор, дехидратирани птичи отпадъци или 

животински отпадъци на биологични стопанства (по смисъла на, Регламент EС № 

2018/848)/Suppliers of fertilizers, rotten fertilizers, dehydrated poultry waste or animal waste from 
organic farms (within the meaning of Regulation (EU) No. 2018/848) 

Долуподписаният/а/Undersigned ………………………………………., управител на/as a 
manager/……………………………., адрес/address: ул./street ………………………, 
гр./с/city/village/…………………, общ./county ………….………., обл./state ……………………… 

ДЕКЛАРИРАМ, че следните продукти/ I DECLARE that the following products are: 

ПРОДУКТ/ 
PRODUCT 

ЖИВОТИНСКИ 

ВИД/ 
TYPE OF ANIMAL 

МЕРНА 

ЕДИНИЦА/  
UNIT 

КОЛИЧЕСТВА/ 
AMOUT 

 Оборски тор/Fertilizer    

 Угнил оборски тор/Rotten manure    

 Дехидратирани птичи 

отпадъци/Dried poultry waste 
   

 Компостирани животински 

отпадъци (вкл. слама и об. 

тор)/Composting of animal waste 
(including hay and manure) 

   

 Течни животински отпадъци 
(урина и др.)/Liquid animal waste 
(urine, etc.) 

   

 

Доставени в стопанство/The farm where they were delivered 
……………………………………………………………………………………..……………………., 

с адрес/address ……………………………………………....., са били подложени на 

третиране/they have been subjected to processing. 

(компостиране на твърдите отпадъци и продължително съхранение на течните отпадъци, 

контролирана ферментация и/или подходящо разреждане)/(composting of solid waste and 
long-term storage of liquid waste, controlled fermentation and/or proper dilution). 

Горепосоченият продукт произлиза от: (отбележете с Х вярното)/The source of the above 
product: (Mark with X) 
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 биологично производство/organic production 

 конвенционално производство-екстензивно (по смисъла на Регламент 2328/91, чл.6, 

ал.4)/comprehensive production (in the sense of Regulation No. 2328/91, Article 6 (4)) 

Декларирам, че горепосоченият продукт произлиза от производство/I declare that the above 
product is due to the production of the following……………………………………………….…………, 

при което се използва растителна постеля за животните/as a result, plant beds for animals are 
used. 

1. което разполага с площи, свързани с отглежданите животни/which are areas related 
to the animals being raised. 

2. което отговоря на условията на законодателството на ЕС по отношение на 

благосъстоянието на животните/meets the requirements of EU legislation on animal 
welfare. 
 
 

 
 
 

Дата/Date:………………….                                      Подпис/Signature:……………………. 
 
 

 

* При възникнали спорове, водеща версия е българската/ In case of dispute, the leading version is the 
Bulgarian version. 

 

 


