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Въведение 

"Екологичното земеделие" е термин, защитен и предоставен на Румъния 
от ЕС. Подобно е на термините "органично земеделие" или "биологично 
земеделие", използвани в други държави-членки на ЕС. 

Теоретичната основа на екологичното земеделие бе създадена между 
1920 и 1960 г., непосредствено след началото на процеса на индустриализация 
на селското стопанство (Папакостеа, 1981г и Стоян, 2005г) и началото на 
"зелената революция" на Рудолф СТЕЙНЕР в Германия, основател на понятието 
"земеделие био-динамиката ", сър Алберт Хауърд в Англия, чиито идеи бяха 
основани от училището за" органично земеделие ", Х. Мюлер в Швейцария, 
автор на концепцията" органо-биологично "земеделие и К. ЛЕМАИРЕ и Дж. 
Бучър във Франция, училище за "биологично земеделие". 
В екологичното земеделие съвременната наука се съчетава с иновациите, като 
зачита природата и биоразнообразието, осигурява безопасна и здравословна 
храна за потребителите. 
 

Екологичното земеделие може да допринесе, поне отчасти, за 
решаването на големите съвременни проблеми: 

a.1.  Свръхпродукция и нежелани ефекти; 
Продоволствената сигурност цели да произвежда достатъчно, 

разнообразна и евтина храна, в съответствие с физиологичните изисквания и 
покупателната способност на всяко лице. В развитите страни тази цел е 
постигната и често се преодолява значително чрез насърчаването на 
интензивното земеделие и животновъдството, както и съвременните методи за 
преработка и търговия със селскостопански продукти. Все по-производителната 
механизация, химията, напояването, отглеждането и отглеждането на добитък 
и модернизирането на системите за преработка и търговия спомогнаха за 
подобряване на условията на живот на хората, както по отношение на обема и 
разнообразието на хранително-вкусовата промишленост, така и достъпни за 
купувачите. Но миражът на максимизирането на печалбата за съжаление също 
се свързва с неконтролируемата ескалация на културите и, разбира се, с 
увеличаването на запасите от селскостопански и хранителни продукти, чиито 
складови и / или ликвидационни разходи понякога са по-високи от пазарната 
им стойност, както и по-сериозно, с възникването и засилването на необратими 
явления, причинени пряко или непряко от самите (традиционни) промишлени 
дейности като: 

- изменението на климата, особено глобалното затопляне и киселинните 
дъждове; 

 
Затоплянето на земната атмосфера (с 1.5 - 4.5 ° C), климатичните 

аномалии (обръщане, комбиниране и / или скъсяване на сезоните, високи 
температурни колебания през деня, особено между деня и нощта, почти 
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внезапно предизвикват торнадо, бури и облаци, атмосферни засушавания и 
др.), увеличаването на ултравиолетовия радиационен поток и киселинния дъжд 
(рН <5) са най-значимите феномени от антропогенен произход, към които 
допринася и селското стопанство. 

- намаляване на плодородието на почвата; 
Изследванията, проведени от изследователи и климатолози, на почвата и 

околната среда, показват, че няма култивирана земя, която повече или по-
малко не страда поради едно или повече явления като водна и ветрова ерозия, 
свлачища, уплътняване, образуване на кори, киселинност, алкализация, 
осоляване, ниско съдържание на хумус, беден и много лош фосфор и питейна 
асимилация, химическо замърсяване и др. За съжаление, напоследък тази 
ситуация се е влошила поради "култивирането на земята по слуховве", както и 
грубо разширяването  селскостопански системи, чрез които те се експлоатират 
до изчерпване и след това се изоставят. Обобщаване- сушата и увеличаването 
на честотата на киселинния дъжд допринася още повече за разпадането на 
селското стопанство и, по-подразбиране за изчезването на селата и общините.  

- намаляване на биоразнообразието, включително генетично; 
Обезлесяването на горите (30% през последните 50 години), ежедневното 

изчезване на растителен или животински вид и тенденцията за отглеждане на 
земя с един вид или, по-сериозно, с един генотип (сорт или хибрид), за тези, 
които знаят техните странични ефекти, са най-тревожни. 
- замърсяване с нитрати, фосфор, тежки метали и органични вещества на 
повърхностни и дълбоки води и почви; 

С изключение на защитените територии на Амазонка и Конго, всички 
други територии са замърсени. За съжаление, най-замърсените са 
индвивианските райони в резултат на промишлени и селскостопански 
дейности, както и пренебрегването на хората. 

- увеличаване на риска от замърсяване на селскостопански и хранителни 
продукти с токсични вещества (нитрити, токсини, хормони, бактерии и др.); 

Намаляването на качеството на хранително-вкусовата промишленост е 
почти същинско съвременно явление, което само си спомняме, когато се 
появят някои случаи на сериозно отравяне с хранителни продукти. С много 
малко изключения ядем това, което фермерът или процесорът ни предлага, за 
повечето потребители е от съществено значение само гладът, независимо от 
качеството. 

- появата и развитието на нелечими заболявания (рак, хранителни 
разстройства, стрес и т.н.); 

 
а.2. Продуктивно препитание и неговите негативни последици: 

глад и социално неравенство 
От тази гледна точка селското население сега е по-бедно и гладуващо (в 

световен мащаб, почти 600 милиона души гладуват и голям брой от тях, 
особено деца и възрастни хора, умират поради липса на храна), въпреки че 
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растителните и животински култури, които произвеждат в домакинството, се 
използват почти изключително за собствена консумация. Тази ситуация може 
да се обясни с факта, че произведените продукти в селските стопанства са 
малко и се използват предимно за изплащане на дълговете към държавата и за 
закупуване на хляб, масло, сол и т.н., а малкото яйца и мляко и / или сирене , 
домашни птици или свине, зеленчуци и плодове са недостатъчни за 
минималните хранителни нужди на хората. 

 
Принципите на екологично земеделие 

 
 
През септември 2005 г., Общото събрание на IFOAM в Аделаида- 

Австралия, одобри новите принципи на биологичното земеделие. Тези 
принципи са "корените", чрез които  екологичното  земеделие расте и се 
развива. 

 
Принципът на здравето 
Екологичното земеделие поддържа и подобрява здравето на почвата, 

растенията, животните, човека и планетата като неделимо цяло. 
 
Този принцип показва, че здравето на хората и общностите не може да 

бъде отделено от здравето на екосистемите - здравите почви създават 
здравословни култури, които на свой ред осигуряват здравето на животните и 
хората. 

Здравето се отнася до цялостността на живите системи. Това не е просто 
липсата на болест, а поддържането на физическо, психологическо, социално и 
екологично благосъстояние. Имунитетът, устойчивостта и регенерирането са 
основни здравни характеристики. Ролята на биологичното земеделие в 
първичното селскостопанско производство, преработка и дистрибуция, или 
потребление, е да запази и подобри здравето на екосистемите и организмите 
от най-малките в почвата до човешките същества. Екологичното земеделие е 
предназначено по-специално за производство на храни с високо качество, 
питателна храна, за да помогне за предотвратяване на болести и опазване на 
здравето и благосъстоянието на хората и животните. Като се има предвид това, 
в биологичното земеделие не трябва да се използват химически торове, 
пестициди и генетично модифицирани организми, животински лекарства и 
хранителни добавки, които могат да имат неблагоприятни последици за 
здравето. 

 
Екологичният принцип 
 
Екологичното земеделие се основава на живи екологични системи, 

работи се с тях, стимулират се и се поддържат. 
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Този принцип се корени в живите екологични системи и като такъв се 

посочва, че биологичното производство се основава на екологични процеси и 
рециклиране. Храненето и благосъстоянието са резултат от екологията на 
специфичните производствени среди. Например, в случая на селскостопански 
култури производствената среда е живата почва, при животните стопанската 
екосистема и при рибните и морските организми, водната среда. Биологичното 
земеделие, пастирните системи и събирането на флората и фауната трябва да 
съответстват на екологичните цикли и баланси в природата. Тези цикли са 
универсални, но тяхната дейност е специфична за всяка територия. 

Управлението на околната среда трябва да се адаптира към местните, 
екологични и културни условия. Вложените количества следва да бъдат 
намалени чрез повторна употреба, рециклиране и ефективно управление на 
материалите и енергията, за да се запази и подобри качеството на околната 
среда и да се запазят ресурсите. Биологичното земеделие трябва да постигне 
екологично равновесие чрез проектиране на селскостопански системи, 
създаване на местообитания и запазване на генетичното и селскостопанското 
разнообразие. Тези, които произвеждат, обработват, търгуват или консумират 
екологични продукти, трябва да защитават и подобряват околната среда, 
включително ландшафта, климата, местообитанията, биоразнообразието, 
въздуха и водата.  

 
Принцип на справедливостта 
 
Екологичното земеделие се е появило и се развива в отношения, които 

осигуряват справедливост за общата среда и шансове за живот. 
Справедливостта се характеризира със справедливост, уважение, 
справедливост и солидарност към края на света, както сред хората, така и в 
отношенията им с другите живи същества. 

 
  
Този принцип подчертава, че участниците в биологичното земеделие 

трябва да управляват човешките взаимоотношения по начин, който гарантира 
равнопоставеност на всички равнища и между всички участници в 
производствения процес - фермери, работници, преработватели, дистрибутори, 
търговци и потребители. Биологичното земеделие трябва да осигури на всички 
участници, добро качество на живот и възможност да допринесат за 
продоволствената сигурност и намаляването на бедността. Той има за цел да се 
произвежда достатъчно храна и други качествени продукти. Този принцип 
изисква животните да бъдат снабдени с условия и възможности за живот в 
съответствие с техните физиологични изисквания, естествено поведение и 
благополучие. Природните и екологичните ресурси, които се използват за 
производство и консумация, трябва да се управляват от екологична и социална 
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гледна точка и да се поддържат на ниво, подходящо за нуждите на бъдещите 
поколения. Справедливостта изисква системи за производство, дистрибуция и 
търговия, които са отворени и справедливи и изискват реални екологични и 
социални разходи. 

 
Принцип на предпазливост 
 
Екологичното земеделие се управлява по отговорен и предпазлив начин 

за опазване на здравето и благосъстоянието на настоящите и бъдещите 
поколения и околната среда. Биологичното земеделие е динамична жива 
система, която отговаря на вътрешните и външните изисквания и условия. 
Практиците по биологичното земеделие могат да подобрят ефективността и да 
увеличат производителността, но това не трябва да застрашава здравето и 
благосъстоянието. Следователно новите технологии трябва да бъдат оценени и 
да бъдат преразгледани съществуващите методи. В случай на непълно 
разбиране на екосистемите и селското стопанство, трябва да сме много 
внимателни. Този принцип гласи, че предпазливостта и отговорността са 
основни грижи на управлението, разработването и избора на технологии в 
биологичното земеделие. Също така е необходимо науката да гарантира, че 
биологичното земеделие е здраво, безопасно и екологосъобразно. Само 
научните познания обаче не са достатъчни. Практическият опит, натрупаната 
мъдрост и традиционните и коренни знания предоставят валидни, изпитани с 
времето решения. 

 
Съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 биологичното производство има за 

цел постигането на следните общи цели: 
а) създаване на устойчива система за управление на селското 

стопанство, която: 
i) да зачитат системите и циклите на природата и да поддържат и 

подобряват здравето на почвата, водата, растенията и животните и да 
балансират помежду си; 

ii) допринася за високо равнище на биоразнообразие; 
(iii) отговорно използване на енергия и природни ресурси като вода, 

почви, органични вещества и въздух; 
iv) отговарят на високите стандарти за хуманно отношение към 

животните и по-специално отговарят на поведенческите потребности на 
отделните видове; 

б) целото производство на висококачествени продукти; 
(C) да цели произвеждането на голямо разнообразие от хранителни и 

други селскостопански продукти, които отговарят на потребителското търсене 
на стоки, произведени чрез използване на процеси, които не вредят на 
околната среда, човешкото здраве, растителен и животински здраве и 
благополучие. 
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Законодателна рамка за биологичното земеделие 
 

Законодателството на Европейския съюз относно биологичното 
земеделие и правилното етикетиране на селскостопански продукти и храни 
значително се подобри през годините, например през 1991 г. Европейският 
съвет на министрите на земеделието прие Регламент (ЕО) 2092/91 . 
Въвеждането на този регламент беше част от реформата на общата 
селскостопанска политика на ЕС и представляваше приключването на процес, 
чрез който биологичното земеделие е официално признато. През юни 2007 г. 
Европейският съвет на министрите на земеделието постигна съгласие по Нов 
Регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетиране на 
биологични продукти, Регламент на ЕО №. 834/2007 този нов регламент на 
Съвета съдържа ясно определени цели, принципи и общи правила за 
биологичното производство. 

На равнище ЕС екологичното  земеделие се регулира от три основни 

регламента: 

 
 Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти 
 Регламент (ЕО) № (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни 

правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно 
биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти 

 Регламент (ЕО) № (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 834/2007 по отношение 
на режима на внос на биологични продукти от трети страни 

плюс други специфични регламенти, за които споменахме Регламент 

882/2004 (който ще бъде заменен от 14.12.2019 г. с Регламент на ЕС 625/2017) 

Регламент 882/2004 установява общи правила за провеждане на 

официален контрол за проверка на спазването на правилата, които засягат по-

специално: 

а) предотвратяване, премахване или намаляване до приемливи нива на 

рисковете за хората и животните, пряко или чрез околната среда, и 

б) да гарантира справедливи практики в търговията със стоки и храни и 

да защитава интересите на потребителите, включително етикетирането на 

фуражите и храните, както и всякакви други форми на информация за 

потребителите. 

Националната законодателна рамка се основава основно на 
транспонирането на европейските законодателни актове. В Румъния правната 
основа за организиране на производството и продажбата на биологични 
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продукти е определена с Правителствена извънредна наредба (O.U.G.) no. 
34/2000, утвърден със Закон №. 38/2001 и Правителственото решение 
917/2001, което установява методологическите норми за прилагане на 
разпоредбите на OUUG. не. 34/2000. 

 
Определения 
 
Съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007: 

"Екологично производство" означава използването на производствен 
метод, който е в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент, 
на всички етапи на производство, преработка и разпространение; 

"Степени на производство, преработка и разпространение" означава 
всеки етап, започващ и включващ първичното производство на екологичен 
продукт и завършващ със съхранението, преработката, транспортирането, 
продажбата или снабдяването му на крайния потребител и включително, когато 
е целесъобразно, дейности по етикетиране, насърчаване, внос, износ и 
подизпълнение; 

 "Екологично" означава екологично производство или свързано с него 
производство; 

"Оператор" означава физическите или юридическите лица, които 
отговарят за спазването на изискванията на настоящия регламент в рамките на 
дружеството с екологичен профил под техен контрол; 

"Растителна продукция" означава производството на селскостопански 
растителни продукти, включително събирането на диви растителни продукти за 
търговски цели; 

"Животновъдство" означава производството на домашни или местни 
сухоземни животни (включително насекоми); 
 

"Обработка" означава операциите по съхраняване и / или преработка на 
биологични продукти, включително клане и рязане, в случаите на продукти от 
животински произход и опаковане, етикетиране и / или промяна на етикети за 
екологични  производство; 
 
"Етикетиране" означава всички термини, указания, упътвания, търговски или 
фабрични марки, изображения или символи, които се появяват на всяка 
опаковка, документ, известие, етикет, панел, пръстен или маншет, които 
придружават или се отнасят до продукт; 
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"Компетентен орган" означава централният орган на държава-членка, 

компетентен да организира официалния контрол в областта на екологичното 
производство в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или 
всеки друг орган, на който е предоставена тази компетентност; също включва, 
когато е уместно, съответния орган на трета страна; 

 
"Контролна власт" означава административна обществена организация на 

държава-членка, на която компетентният орган е предоставил изцяло или 
частично компетентността на инспекцията и сертифицирането в областта на 
биологичното производство в съответствие с разпоредбите на настоящия 
регламент; също включва, когато е уместно, съответния орган на трета страна 
или съответния орган, опериращ в трета страна; 

"Контролен орган" означава частна независима трета страна, която 
извършва инспекционни и сертификационни дейности в областта на 
биологичното производство в съответствие с разпоредбите на настоящия 
регламент; също включва, когато е уместно, съответния орган на трета страна 
или съответният орган, опериращ в трета страна; 

 

Съгласно Регламент 882/2004: 

 

"Официален контрол" означава всяка форма на контрол, извършена от 

компетентния орган или от Общността с цел проверка на съответствието със 

законодателството в областта на фуражите и храните и разпоредбите за 

опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните; 

"Проверка" означава проверка чрез проверка и анализ на обективни 

доказателства за съответствие със специфичните изисквания; 

"Компетентна власт" означава централният орган на държава-членка, 

който има правомощия да организира официален контрол или всеки друг 

орган, на който е предоставена тази компетентност; включва също така, когато 

е уместно, съответния орган в трета държава; 

"Контролен орган" означава независима трета страна, на която 

компетентният орган е делегирал определени контролни функции; 

"Одит" = методологично и независимо проучване, предназначено да 

определи дали дейностите и свързаните с тях резултати са в съответствие с 
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разпоредбите, установени преди това, и дали тези разпоредби се прилагат 

ефективно и постигат целите; 

"Инспекция" означава разглеждане на всеки аспект, свързан с фуражите, 

храната, здравето на животните и хуманното отношение към животните, за да 

се провери дали този аспект (и) съответства на изискванията на 

законодателството в областта на фуражите и храните, както и здравните 

разпоредби хуманното отношение към животните и хуманното отношение към 

животните; 

"Вземане на проби за анализ" означава доставката на фураж или храна или 
всяко друго вещество (включително околната среда), свързано с 
производството, преработката или разпространението на фуражи, храна или 
здравето на животните, с цел да се провери, чрез анализи, спазване на 
законодателството в областта на фуражите и храните и здравето на животните; 

 

 Условия за одобрение на контролните органи в Румъния 
В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № Регламент (ЕО) № 

834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и 
етикетиране на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91, 
операторите, които произвеждат, преработват, съхраняват, търгуват и / или 
внасят сертифицирани биологични хранителни продукти от трети страни и / 
или преобразуване, трябва да преминат през дейността на производствената 
единица / стопанството на системата за инспекция / сертификация преди 
въвеждането на продуктите пазар. 

Проверката на операторите и сертифицирането на биологични 
хранителни продукти се извършва в Румъния от контролни органи, публични 
или частни юридически лица, акредитирани въз основа на SR EN ISO / CEI 
17065: 2013 и одобрени от Министерството на земеделието и селските райони в 
съответствие с разпоредбите на наредбата MADR не. 895/2016 за одобряване на 
правилата за организация на системата за инспекция и сертификация, 
одобрение на инспекционните и сертифициращи органи / инспекционни и 
контролни органи за контролните органи в биологичното земеделие. 

MADR делегира контролните задачи на контролните органи, наричани по-
нататък ОК, при условие че се спазват разпоредбите на чл. 5 пара. Параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 882/2004, и по-специално, ако: 

а) има точно описание на задачите, които контролният орган може да 
изпълнява и условията, при които то може да изпълнява; 

б) съществуват доказателства, че контролиращият орган: 
i) притежава експертния опит, оборудването и инфраструктурата, 

необходими за изпълнение на възложените му задачи; 
(ii) има достатъчен брой квалифициран и опитен персонал; 
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iii) е безпристрастен и не е в конфликт на интереси по отношение на 
изпълнението на възложените му задачи; 

в) контролните органи съобщават на компетентния орган резултатите от 
извършените проверки редовно и когато компетентният орган поиска това. 
Когато проверките показват несъответствие или възможността за неспазване, 
инспекционният орган незабавно информира компетентния орган и др. 

Други критерии, които компетентният орган взема предвид при 
одобряването на контролните органи: 

а) стандартната процедура за контрол, която трябва да бъде следвана и 
съдържаща подробно описание на контролните и предпазните мерки, които 
органът се ангажира да наложи на операторите, които подлежат на контрол; 

б) мерките, които контролният орган възнамерява да приложи, когато са 
установени нередности и / или нарушения. 

Инспекцията и сертифицирането на екологичното производство се 
извършват от ОК в съответствие с разпоредбите на R (CE) Регламент (ЕО) № 
834/2007 и Регламент (ЕО) Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 
септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 834/2007, относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното 
производство, етикетирането и контрола. 

По време на цялата верига на биологичните продукти, операторите 
трябва винаги да спазват правилата, установени в законодателството на 
Общността и в националното законодателство. Те трябва да бъдат подложени 
на инспекции, извършвани от инспекционни и сертифициращи органи, за да 
проверят спазването на действащото законодателство в областта на 
биологичното производство. 
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Процес на екологично сертифициране и ролята на инспектор 
 

Инспекциите за екологичното земеделие представляват доказателства и 
проверки на стандартите за точност на Плана за екологичната система, за да се 
определи дали Плана за екологична система се прилага или не и да се 
определи дали използваните производствени / манипулационни операции и 
вложения са в съответствие с европейските регламенти в полето. 

Инспекторите играят ключова роля в екологичната сертификация, като 
очите и ушите на сертифициращия, който отговаря за проверката и 
документирането на точките за контрол на околната среда. Инспекторите 
играят решаваща роля в опазването на целостта на веригата на екологично 
снабдяване. 

  
Съгласно член 4 (1) от MADR 895/2016 персоналът трябва да изпълнява 

следните условия за извършване на дейността:  
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 да има подходящо обучение, най-малкото селскостопанско / висше 
образование в селското стопанство, градинарството, зоотехниката, 
ветеринарната медицина, екологията, хранително-вкусовата 
промишленост или други области, свързани със селското стопанство / 
следдипломни специализации в селското стопанство, градинарството, 
зоотехниката, ветеринарната медицина, екологията, хранително-
вкусовата промишленост или други области, свързани със селското 
стопанство; 

 да има удостоверение за квалификация, за да докаже, че е добре обучен 
в изискванията на R (CE) no. 834/2007, но R (CE) no. 889/2008 и 
националното изпълнително законодателство. По този начин се доказва 
познаването и разбирането на селскостопанския и хранително-вкусовия 
сектор, на екологичното производство (животновъдство, растителна 
продукция, преработка, съхранение, дистрибуция, търговия, 
аквакултури, фуражи, морски водорасли); 

 
 
 
 
 

 
Всеки контролен орган има тест за компетентност, които включва 

минимални задължителни изисквания за еко инспекторите, включително: 
- селскостопански проучвания / висше образование в областта на 

селското стопанство, градинарството, зоотехниката, ветеринарната медицина, 
екологията, хранително-вкусовата промишленост или други области, свързани 
със селското стопанство / следдипломна квалификация по селско стопанство, 
градинарство, зоотехника, ветеринарна медицина, екология, свързани със 
селското стопанство; 

- пълен професионален опит или в областта на биологичното земеделие; 
- обучение в областта на правилата за биологично земеделие; 
- опит в инспекцията, 
- лични качества; 
- и т.н. 
Асоциацията на акредитираните сертифициращи организации (ACA) 

издаде ръководство за квалификацията на инспекторите по биологични 
продукти. 

Според това ръководство квалификациите на един инспектор могат да се 
отнасят до: 
 
1. Ниво на знания - Разбиране и познаване на европейските екологични 
норми; разбиране на процеса на сертифициране по околната среда и 
инспекцията; запознаване с документите и процедурите на сертифициращия 
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орган, който представляват. Това знание трябва да бъде в продуктовата 
група, в която инспекторът работи. 
2. Компетенция и умения - Основните умения включват проникващо 
наблюдение; ясна устна и писмена комуникация и възможност за подаване 
на искания за информация; високо ниво на организация; и солидни 
разузнавателни умения. Колкото инспекторът трябва да може да 
комуникира и наблюдава, той трябва също да знае как да оцени ситуацията 
и да се намеси; слушайте и позволете на оператора да отговаря на въпроси. 
Други важни умения и способности за ролята на инспектора са: кодекс за 
поведение и етика; дипломация; безпристрастност; и общ професионален 
подход към тяхната работа. 

3. Професионален опит - Инспекторът трябва да има опит в специфичния 
обхват на операциите / продуктовата група, които са му възложени. 
Например, докато инспекторът може да има богат опит и познания за 
операциите с домашни птици, той може да има малко опит в други 
животновъдни операции като мляко, говеждо или козе, едностранни 
производствени системи . По този начин те не трябва да бъдат възлагани 
или приети да оценяват тези операции, докато не придобият 
необходимия капацитет и обучение, за да го направят. 
Менторингът може да бъде начин да се придобие опит. 
Този опит се отнася и за операциите по манипулиране. Инспекторът 
може да има опит с проверката на малки производствени линии или 
процесите на получаване на основни продукти с няколко съставки на 
ниво ферма. 
Необходими са обаче умения и опит, за да се проследят сложните вериги 
на доставки на многобройни работници и да се познават географските 
търговски граници и различните стандарти и протоколи, включени в тези 
вериги за доставки. 
Екологичните инспекторите трябва да имат най-малко една година 
професионален опит в областта на инспекциите. 
 
 
Обучение (първоначално и продължаващо) 
Съществуват разнообразни методи за обучение и често се отнасят пряко 
до опита, натрупан при работа с други роли в сектора на околната среда. 
Въпреки че опитът е ценен в тази област, той не може да замести 
нуждата от интензивно обучение, специфично за инспекцията. Освен 
това обучението не завършва, когато уменията бъдат постигнати и се 
считат за достатъчни. Както във всяка професия, непрекъснатото 
обучение е от съществено значение за поддържане на съвременните 
регулации, технологии и търговия, които непрекъснато се развиват. 
Преди да започне проверка, инспекторът трябва: да е запознат с 
областта на дейност, за която е назначен; да познава принципите на 
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одита; да е добре запознат със съответните разпоредби; да е запознат с 
процедурите и формите на сертифициращия. 
Само след като тези минимални квалификации са изпълнени, 
инспекторът може да започне подготовката и оценката на място. 
Както беше споменато, има разнообразни ресурси, за да се осигури 
първоначално обучение по екологични инспекции. Освен това, 
сертифициращите органи осигуряват собствено обучение, т.е. съчетават 
вътрешно обучение с независимо обучение и след това наблюдават 
инспектора от висшето ръководство. Независимо от метода, 
непрекъснатото обучение трябва да бъде част от поддържането и 
подобряването на професионалните умения в тази област. 

4. Оценка 
 

Оценката е от съществено значение както за неопитен инспектор, така и 
за опитен инспектор при различни видове операции. За неопитен 
инспектор оценката трябва да бъде въведена в първоначалното 
обучение, така че да може да се осигури производителна обратна 
връзка, засилени положителни практики и идентифицирани области на 
подобрение. Много е полезно да се координират инспекциите с 
инспекционния сезон, така че новият инспектор да може да придружава, 
наблюдава и проверява инспекцията по време на обучението. Това дава 
възможност за обратна връзка и подкрепа, тъй като инспекторът става 
сигурен и компетентен в своята роля. 

 
Планиране и провеждане на инспекцията 
Инспекцията, извършена в даден оператор, може да бъде насочена към: 

  Задължителна годишна проверка, за да се прецени дали операторът отговаря 
на изискванията на референтния документ, възможност за идентифициране 
и регистриране на несъответствията с приложимите регулаторни изисквания 
в резултат на неправилни препратки или неправилно използване на 
информацията за сертифициране и необходимостта от коригиращи действия 
или направени навреме от клиенти. 

 Допълнителни инспекции, обявени или необявени чрез извадка, на най-малко 
10% от операторите въз основа на общата оценка на риска от несъответствие 
с общностното и националното законодателство, като се вземат предвид 
резултатите от предишните проверки, тежестта на прилаганите санкции, 
размера на стопанството в системата биологичното земеделие / единица, 
вида и структурата на оператора, категорията на получените продукти, 
включващи риск от несъответствия, риска от промяна на традиционните 
продукти с биологични продукти при смесени дейности, получаване на 
дерогации от правилата за биологично производство. Операторите, 
подбрани за допълнителни проверки, се класифицират в рисков клас 2 или 
3. 
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 Провеждане на проверката 

 Подготвяне на инспекцията 
Определеният инспектиращ екип извършва предварителна оценка на 

документите, информацията и записите, предадени от оператора (напр. 
Формуляр за регистрация в D.A.J;  разрешения, издадени от национални 
институции, описание на единицата (План на Екологична Система), които 
обхващат описанието на дейността, взети, за да се осигури съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, 
като: намаляване на риска от заразяване със забранени вещества и т.н., право 
на собственост или лизинг, концесия, лизинг , стока и т.н., за да се обоснове 
използването на декларирана по време на инспекцията земя, скица и подробна 
карта на единицата, други записи и документи, специфични за полето и т.н.) 

След преглед на документацията, определеният инспектор съставя план 
за инспекция (план за контрол), който се основава на генеричните планове за 
инспекции и тестове, специфични за всяка област, и отчита рисковете от 
несъответствия с биологичните производствени методи. Плановете за 
инспекция позволяват еднакъв подход за различните оператори и отчитат 
класификацията на операторите след оценката на риска от пускане на 
несъответстващи продукти на пазара, като се вземат предвид рисковите 
фактори, специфични за всеки вид дейност, и стойността, определена за всеки 
рисков фактор. 

За всеки оператор се извършва оценка на риска, като се вземат предвид 
рисковите фактори, определени в инструкциите на органа. Рисковите фактори 
ще бъдат описани подробно в отделна глава. 

 
• Инспекция на терен 
По време на инспекцията се оценяват / проверяват, според случая: 
- разрешения, издадени от националните органи (DSV, DADR и т.н.) 
- наименование на собствеността или договорите, които да оправдаят 

използването на обявените за биологично производство площи 
- качеството на суровината (семена, разсад и др.) и помощните 

материали; 
- договори; 
- производствени процеси; 
- план за ротация на културите; 
- план за преобразуване (за насажденията); 
- коригиращи и превантивни действия; 
 
Основните разглежданите аспекти относно  фермата: фермерска среда и 

местоположение, правна собственост, качество на почвата и водата 
(напояване, храна за животни и др.), Използване на химикали в съседни 
стопанства, потенциални и действителни източници на замърсяване, култури, 
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междукултури, торене, селскостопански работи, вид растителна защита, 
естество на фуражи, използвани при храненето на животни, фитосанитарно 
лечение, ваксинации, борба с вредителите, борба с болести по растенията и 
животните, общи аспекти на животинските и растителните условия, приложна 
технология и др. ; 

Инспекторът / инспектиращият екип анализира в предприятието или 
местата документите, които му позволяват да идентифицира и провери: 

а) доставчика и, ако е различен, продавача или износителя на 
закупените продукти); 

б) естеството и количествата на биологичните продукти, доставени на 
предприятието и, когато е уместно, естеството и количествата на всички 
закупени материали и тяхното използване и, когато е подходящо, състава на 
комбинираните фуражи; 

в) естеството и количествата на биологичните продукти, съхранявани на 
места в стопанството; 

г) естеството, количествата и получателите и, ако е различно, 
купувачите, различни от крайните потребители, на всеки продукт, който е бил 
изнесен от предприятието или складовите помещения; 

Инспектиращият екип оценява и проверява документите, съдържащи 
резултатите от проверката на получаването на биологични продукти 
(екологични сертификати, фактури, известия, правилно етикетиране и т.н.) и 
всякаква друга информация за доброто извършване на проверката. Данните, 
съдържащи се в документите, трябва да бъдат придружени от съответните 
подкрепящи документи. Документите трябва да показват баланс между 
вложените и изходящите количества (всички входящи / изходящи сметки за 
торове, продукти за растителна защита, семена, посадъчен материал, записи 
на продадени продукти, записи на съхраняваните продукти). 

Когато оператор оперира няколко производствени единици в една и 
съща зона, небиологичните производствени единици, заедно със 
съоръженията за съхранение на суровини / доставки, също трябва да бъдат 
предмет на минималните изисквания за контрол. 

Екипът за инспекция извършва оценки в помещенията на оператора 
във фермата (на парцели, конюшни,  пчелини и др.), При инсталации, 
оборудване, машини, производствени процеси, транспортни средства, 
складови площи. Инспектиращият екипвзема в предвид: 

а) всички части на единицата и всички местоположения, както и 
счетоводната ситуация и съответните придружаващи документи; 

б) информация, изисквана на място за контрол; 
в) резултатите от собствените програми на оператора, за да се осигури 

съответствие съответно с изискванията за биологично производство и 
програмата за предотвратяване на замърсяването. 

Операторът е длъжен да позволи на инспектиращия екип да има достъп 
до своите помещения и други места, както по време на годишната проверка, 
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така и по време на допълнителни (обявени или необявени) инспекции, 
проведени в съответствие с изискванията на Наредба 895/2016 (с последващи 
изменения и допълнения). 

Инспекторът може да взема проби за определяне на неразрешени 
продукти за биологично производство или за проверка на производствени 
техники, които не съответстват на правилата за биологично производство. 

Инспекторът може да взема проби и да анализира проби за откриване на 
евентуално случайно замърсяване с неразрешени продукти за биологично 
производство. 

Следва събирането на проби: откриване на замърсители (остатъци 
от пестициди, тежки метали, микотоксини и др.) От ГМО. 

По време на проверката инспекторът събира информация, като 
интервюира персонала, спазва практиките за производство / обработка и 
проверява записите. На всеки етап от процеса информацията се оценява в 
съответствие с приложимите стандарти и изисквания и се определят 
чувствителни въпроси. 

Промяната на контролните мерки, съобщени от оператора след 
започването на процеса на сертифициране (производство, процеси, продуктова 
гама) или конкретни специфични мерки, както и други промени в 
първоначалните разпоредби за контрол, съобщени своевременно, водят до 
преразглеждане / модификация на някои фази на процеса (компонент на 
инспекционния екип, план за инспекция) или, според случая, възобновяване на 
целия процес, когато промените са съществени. 

 Изготвяне на доклада от инспекцията 
След всяко посещение инспекторът изготвя доклад за инспекцията в два 

екземпляра, подписан от оператора на предприятието или негов представител, 
като посочва констатациите по време на инспекцията. 

Несъответствията, установени по време на проверката, могат да се 
отнасят до документите на оператора, обхвата на дейността, производствените 
процеси и сертификационните документи. 

При несъответствия операторът трябва да определи срокове в 
зависимост от конкретната извършена дейност и проверката на тяхното 
изпълнение се извършва чрез конкретни дейности (анализ на изпълнението, 
допълнителни проверки и др.). 

Несъответствията се класифицират като нередности или нарушения в 
зависимост от тежестта и санкциите са установени. 

Ако се повтори несъответствие, се прилага по-голяма санкция. 
За нередностите или нарушенията, установени срещу регулаторни или 

правни документи, извършени от оператора, инспекторът предлага санкции за 
големи несъответствия и прилага санкциите, предвидени за незначителни 
несъответствия, определени в Приложение 2 на Заповед 895/2016 (с 
последващи изменения и изменения ). 
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Докладът за инспекцията съдържа препоръката на инспектора / 
инспектиращия екип относно сертифицирането за конкретния период във всяка 
сфера. 

 
По време на проверката са необходими определени умения, за да може 

инспекторът ефективно да изпълнява своите задачи по инспектиране. 
а. Умения за наблюдение: Инспекторът трябва да е в състояние да разбере 

"цялостния образ" на производствена система и да съблюдава 

подробностите, които подкрепят (или противоречат) системата за 

биологично производство. 

б. Комуникация: 

1. Интервюирането е техника, която инспекторите използват, за да 

събират подходяща информация, така че са необходими техники за 

интервюиране. Някои ефективни интервю техники са: Отворени / 

Затворени въпроси, Различни въпроси, Перифрази и др. 

2. Документация / писмен израз: Писменият израз трябва да бъде 

правилен, ясен, кратък и разбираем от оператора; факти срещу мнения; 

подкрепяща референтна документация; подходящо цитиране на 

регламенти на ЕО; и обясняващи въпроси от интерес. 

3. Активно слушане: Активното слушане е структуриран начин за 

слушане и реагиране. Елементи на активното слушане са разбиране, 

задържане и отговор. Слушателят пита въпроси и парафразира 

говорителя обратно, за да изясни сделката. Внимателното слушане на 

отговорите на оператора по време на инспекцията подобрява точността и 

показва уважение. 

в. Междинни познания по математика: Инспекторите трябва да могат 

лесно да преобразуват от една единица мярка в друга, да изчисляват 

добивите, да изчисляват годишните изисквания към фуражите, да 

използват формули за проверка на балансите между вложените и 

изходящите количества и да използват проценти за валидиране на 

рецепти и отчети за производството и т.н. 

г) Организиране и управление на времето: Управление на времето за 

подготовка за проверка, време за пътуване, време на място (напр. 

множество сайтове) и време за изготвяне на отчета; спазването на 

крайните срокове на сертифициращия орган; ефективно използване на 

ресурсите за пътуване. Инспекторите трябва да планират добре, да 

бъдат подготвени и да бъдат на място в момент, когато могат да бъдат 

проверени органични операции. Проверките трябва да се извършват в 

присъствието на представителя на оторизирания оператор, като се 

движат лесно от една производствена област в друга. 
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д. Умения за управление на информацията: изисква се в офиса и на 

място. Специфичните рискове и условия за сертифициране са 

отбелязани в процеса на подготовка преди инспекцията; тези области 

трябва да бъдат надлежно разследвани, забележките отбелязани по реда 

на реда и заключенията, съобщени на сертифициращия. Доказателствата 

за възможни несъответствия трябва да бъдат обосновани, 

документирани, проследявани и докладвани с точност. Работните 

документи трябва да се съхраняват сигурни, архивирани и / или 

унищожени, както е подходящо. 

е. Разузнавателни умения са необходими за всички инспекции и по-

специално за тези, при които инспекторът открие несъответствия по 

време на инспекция на място (т.е. ако има подозрение за използване на 

забранено вещество), при провеждане на инспекции на жалби и 

подозрение за измама. 

ж) Процедури за вземане на проби: Подходящите методи за вземане на 

проби, адекватна обработка на пробите (опаковане, етикетиране, 

диспечиране) и съответната верига на съхранение оказват влияние върху 

валидността на резултатите от теста. Тези дейности трябва да се 

извършват в съответствие с процедурите на сертифициращия и с 

процедурите на подизпълнителната лаборатория. Сертифициращите лица 

не могат да изискват всички инспектори да бъдат обучени в процедурите 

за вземане на проби. Инспекторът трябва да събере доказателства само 

ако е бил обучен и упълномощен от сертифициращия. 

з) умения, специфични за обхвата на проверката 

Целта на проверката Специфични способности 

Растителна продукция Възможност за разпознаване на 
плевели 
Оценка на полското производство 
Оценка на структурата на почвата и 
плодородието въз основа на докладите 
от тестове, предоставени от оператора 
Оценка на потенциалните източници 
на замърсяване 
Познаване на признаци на употреба на 
хербициди, пестициди 
Оценка на опазването на природните 
ресурси и биологичното разнообразие 
Оценка на ротация на културите 
Оценка на селскостопанските 
суровини 
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Спонтанна флора Оценка на устойчивостта на 
практиките за прибиране на реколтата 
Възможност за четене на карта 
Оценка на потенциалните източници 
на замърсяване 
Оценка на ефектите от прекомерното 
събиране на реколтата 
Оценка на опазването на природните 
ресурси и биологичното разнообразие 

Животновъдство Изчисляване на фуражната сума за 
животните 
Оценка на общото състояние на 
стадото (поведение на животните, 
здравословно състояние) 
Способността да се определи 
състоянието на недохранване или 
наличието на паразити 
Способност за оценка на качеството на 
ливадите и пасищата 
Способност за оценка на развъдните 
практики по видове 

 
В допълнение към специфичните знания и умения, се препоръчва 

екологичните инспекторите, за да улеснят своята дейност, да развият 
определени умения: 

- да са аналитични 
- точни 
- последователни 
- да обръщат внимание към детайлите, без да се губи поглед от 

цялостния външен вид 
- способността да се прави разлика между техническа помощ, инспекция 

и съвет 
- разпознаване: способността да се разграничават доказателства за 

мнение 
- решение: способност да интерпретира и адаптира общите насоки към 

конкретни ситуации 
- осведоменост за тенденциите и развитието на конвенционалните и 

екологичните аспекти на селското стопанство или храните 
- самооценка: способността да разпознават собствените си възможности 

за подобрение, да приемат конструктивна критика и да поискат второ мнение, 
когато ситуацията надхвърля способността й да се знае. 
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Инспекторите трябва да имат лични качества, които да им позволят да 
извършват проверки в съответствие с принципите на одита. Инспекторът 
трябва да бъде (ACA - Guidelines on Inspector Qualifications): 

а) честен и етичен. Цялостността на системата за сертифициране се 
основава на целостта на участващите страни, включително на 
инспекторите. Инспекторите следва да бъдат свободни от конфликт на 
интереси с организациите, които проверяват, да отказват всяка 
проверка, която им е била възложена от сертифициращ орган, с който те 
са в конфликт на интереси. Поверителността също е важна. 
Информацията за операциите трябва да се пази в тайна, за да се спечели 
доверието на оператора и да не се използва от инспекторите за лична 
изгода. 
б) безпристрастен и недискриминационен. Инспекторите трябва да 
бъдат справедливи и обективни по време на инспекциите и при 
докладване на техните наблюдения на сертифициращи лица. 
Инспекторите трябва да бъдат отворени за видовете хора и стратегиите 
за управление, с които се сблъскват. Те трябва да третират всички 
оператори с уважение и без пристрастия. 
в) Професионалисти в поведението си. Инспекторите трябва да са в 
добра форма и в добро психическо здраве. Тъй като повечето 
инспектори работят сами, те трябва да се самоопределят и да действат 
автономно и решително. По време на проверката инспекторът е 
сертифициращ орган и трябва да спазва правилата и процедурите за 
сертифициране. 
 Те трябва да спазват всички правителствени закони, които се отнасят до 
техния статут, независимо дали са наети или изпълнители (например 
валидно свидетелство за управление, отчетен доход и др.). Те трябва да 
бъдат точни за срещи и да отговарят на сроковете за сертифициране. 
Инспекторите трябва да носят подходящо облекло, да обръщат внимание 
на изискванията за биосигурност и да имат информираност за личната 
безопасност. Те трябва да се откажат от работата си, ако са твърде заети 
или ако предложената задача надхвърля тяхната компетентност. 
Инспекторите трябва да са готови да пътуват и трябва да се стремят към 
ефективно групиране на инспекциите, за да посрещнат очакванията за 
разходите на сертифициращия. Навременното реагиране, в пълно 
съответствие с исканията на сертифициращия и съобщението относно 
състоянието на инспекцията, планирането и т.н., е от съществено 
значение. 
d) Любопитни и упорити. Те трябва да са любопитни за системите, 
които виждат, за да задават правилните въпроси. Те също така трябва да 
бъдат системни и да продължават да задават въпроси, докато не 
разберат добре дали операцията е в съответствие. 
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д) Възприемане и гъвкавост. Инспекторите трябва да възприемат, за да 
разберат бързо разнообразието от операции, с които се сблъскват. Те 
трябва да имат гъвкавостта да се адаптират към различни ситуации и 
към различни хора. 
е) Дипломати. Инспекторите трябва да се стремят да поддържат 
приятна атмосфера по време на инспекцията, дори ако задават трудни 
въпроси. Инспекцията може да бъде изморителен процес за оператора. 
Той обхваща много области на своята дейност в относително кратък 
период от време, а търпението на оператора може да бъде ограничено. 

 
Минимални изисквания за контрол 

 
 
Правила, приложими за растителната продукция (член 12 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007) 
1. В допълнение към общите правила за селскостопанското 

производство, предвидени в член 11, биологичното производство е предмет на 
следните правила: 

а) производството на екологични култури използва практики за 
отглеждане и култивиране на почвата, които поддържат или подобряват 
органичните вещества, подобряват устойчивостта на почвите и биологичното 
разнообразие и предотвратяват уплътняването и ерозията на почвата; 

б) плодородието и биологичната активност на почвите се поддържат и 
засилват чрез многогодишен сеитбооборот, включително бобови растения и 
други култури за зелен тор, както и чрез прилагане на животински или 
органични торове, за предпочитане компостирани на биологичното 
производство; 

в) употребата на биодинамични препарати е разрешена; 
г) торове и подобрители на почвата могат също да се използват, само ако 

тяхната употреба в биологичното производство е разрешена в съответствие с 
член 16; 

д) неорганични торове на базата на азот не се използват; 
е) всички използвани техники за растителна продукция предотвратяват 

или свеждат до минимум всякакъв принос за замърсяване на околната среда; 
ж) предотвратяването на вреди, причинени от вредители, болести и 

плевели, се основава основно на защитата на естествените врагове, подбора на 
видовете и сортовете, ротацията на културите, техниките на култивиране и 
термичните процеси; 

з) в случай на заплаха за дадена култура продуктите за растителна 
защита могат да се използват само ако тяхната употреба в биологичното 
производство е разрешена в съответствие с член 16; 

i) за производството на продукти, различни от семена и вегетативен 
посадъчен материал, се използват само семена и посадъчен материал, 
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произведен по екологосъобразен начин. За тази цел родителските растителни 
семена и родителското растение в случай на вегетативен размножителен 
материал трябва да са получени в съответствие с правилата, установени в 
настоящия регламент, за минимум едно поколение или, в случай на трайни 
насаждения, за два сезона на растителност; 

й) продукти за почистване и дезинфекция на растителна продукция се 
използват само ако тяхната употреба в биологичното производство е разрешена 
в съответствие с член 16. 

2. Отглеждането на диви растения и части от тях, които спонтанно се 
отглеждат в естествени райони, гори и селскостопански площи, се счита за 
биологичен метод на производство, ако: 

а) за период от най-малко три години преди прибиране на реколтата тези 
площи не са били третирани с продукти, различни от разрешените за 
биологично производство в съответствие с член 16; 

б) събирането на реколтата не засяга стабилността на естественото 
местообитание или опазването на вида в района на събиране на реколтата. 

3. Мерките, необходими за прилагането на правилата, приложими към 
производството, обхванати от настоящия член, се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 37, алинея 2. 

 
В Регламент (ЕО) № 889/2008, в дял IV, "Контрол", глава I описва 

минималните изисквания за контрол, които инспекторът трябва изпълнява: 
Член 63 - Мерки за контрол и ангажименти на оператора 

1. Когато мерките за контрол се прилагат за пръв път, операторът трябва да 
инициира и впоследствие да поддържа: 
а) пълно описание на обекта и / или помещенията и / или дейността; 
б) всички практически мерки, които трябва да бъдат предприети на ниво 
предприятие и / или места и / или дейност, за да се гарантира спазването на 
правилата за биологично производство; 
в) предпазните мерки, които трябва да се вземат, за да се намали рискът от 
замърсяване с неразрешени продукти или вещества и мерките за почистване, 
които трябва да се вземат в съоръженията за съхранение и производствената 
верига на производителя; 
г) специфичните характеристики на използвания метод на производство 

Описанието на мерките, посочени в алинея 1, се включва в декларация, 
подписана от отговорния оператор. В допълнение, това изявление трябва да 
включва ангажимента на оператора: 
а) да извършва операции в съответствие с правилата за биологично 
производство; 
б) да приеме в случай на нарушение или нередност прилагането на специфични 
мерки за правилата за биологично производство; 
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в) да информира писмено купувачите за продукта в писмен вид, за да 
гарантира, че указанията, отнасящи се до метода на биологично производство, 
се отстраняват от разглеждания продукт; 
г) да приеме в случаите, когато операторът и / или неговите подизпълнители 
се контролират от различни контролни органи или контролни органи в 
съответствие със системата за контрол, въведена от съответната държава-
членка, обмена на информация между съответните органи или органи; 
д) да приеме в случаите, когато операторът и / или неговите подизпълнители 
променят контролния орган или контролния орган, предаването на контролните 
му файлове на следващия контролен орган или контролен орган; 
е) да приеме, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, да 
информира незабавно компетентния орган и съответния контролен орган или 
орган; 
ж) да приеме в случаите, когато операторът се оттегли от системата за 
контрол, да си запази контролния протокол в продължение на най-малко пет 
години; 
з) да се съгласяват да информират своевременно съответния орган или органи 
или контролен орган или органи за всякакви нередности или нарушения, 
засягащи екологичното състояние на продукта или на екологичните му 
продукти, получени от други оператори или подизпълнители. 

Декларацията, посочена в първа алинея, се проверява от контролния 
орган или от органа, който издава доклад, установяващ всякакви недостатъци и 
неспазване на правилата за биологично производство. Операторът подписва 
този доклад и взема необходимите коригиращи мерки. 
3) За прилагането на член 28, алинея1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, 
операторът съобщава на компетентния орган следната информация: 
а) името и адреса на оператора; 
б) местонахождението на местата и, където е подходящо, на парцелите (данни 
за регистрация на земята), от които се предприемат действията; 
в) естеството на операциите и продуктите; 
г) декларация на оператора за ангажимент за извършване на операции в 
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007 и настоящия 
регламент; 
д) в случай на земеделско стопанство - датата, на която производителят е 
прекратил употребата на неразрешени продукти за биологично производство 
върху съответните парцели; 
е) името на одобрения орган, на който операторът е поверил контрола върху 
предприятието, ако държавата-членка е въвела системата за контрол с 
одобрението на такива органи. 
 
Член 66 - Счетоводни документи 
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1. В предприятието или местата се съхранява физическа и финансова сметка, 
която позволява на оператора да идентифицира и контролния орган или 
контролния орган да проверят: 
а) доставчика и, ако е различен, продавача или износителя на продуктите; 
б) естеството и количествата на биологичните продукти, доставени на 
предприятието и, когато е уместно, естеството и количествата на всички 
закупени материали и тяхното използване и, когато е подходящо, състава на 
комбинираните фуражи; 
в) естеството и количествата на биологичните продукти, депозирани на места в 
стопанството; 
г) естеството, количествата и получателите и, ако са различни, купувачите, 
различни от крайните ползватели, на всеки продукт, който е бил изнесен от 
помещенията или помещенията или помещенията за съхранение на първия 
получател; 
д) в случай на оператори, които физически не съхраняват или обработват 
физически такива биологични продукти, естеството и количествата закупени и 
продавани биологични продукти, доставчици и, ако са различни, продавачи или 
износители и купувачи и, ако са различни, получателите. 
2. Счетоводните документи съдържат също така резултатите от проверката за 
получаване на биологични продукти и всякаква друга информация, изисквана 
от контролния орган или контролния орган за целите на доброто изпълнение на 
контрола. Данните, съдържащи се в счетоводните документи, се придружават 
от съответните подкрепящи документи. Счетоводните документи ще покажат 
баланс между входовете и резултатите. 
3. Когато оператор оперира няколко производствени единици в една и съща 
зона, небиологичните производствени единици, заедно със съоръженията за 
съхранение на суровини, също трябва да бъдат предмет на минимални 
изисквания за контрол. 

 
Член 67 - Достъп до съоръжения 
 
 (1) Операторът трябва: 
а) предоставя на контролния орган или контролния орган достъп за 

целите на инспекцията до всички части на предприятието и до всички места, 
както и до счетоводните записи и съответните подкрепящи документи;  

б) предоставя на контролния орган или контролния орган информацията, 
необходима за контрола; 

в) представя по искане на контролния орган или контролния орган 
резултатите от собствените си програми за осигуряване на качеството. 

 
2. В допълнение към изискванията, посочени в алинея 1, вносителите и 

първите получатели предоставят информация за внесените пратки 
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Член 72 - Документи за растителна продукция 
 
Документите за растителна продукция се изготвят под формата на 

регистър и се съхраняват на разположение на контролните органи или 
контролните органи по всяко време в помещенията на стопанството. Тези 
записи съдържат най-малко следната информация:  

а) по отношение на използването на тор: датата на прилагане, вида и 
количеството на използвания тор, съответните парцели; 

б) по отношение на употребата на продукти за растителна защита: 
причината и датата на третирането, вида на продукта, метода на лечение; 

в) по отношение на закупуването на селскостопански суровини: датата, 
видът и количеството на закупения продукт; 

г) по отношение на реколтата: дата, вид и количество биологично 
производство или преобразуване. 

 
Член 73 - Няколко производствени единици, управлявани от един и същ 

оператор 
 
Когато оператор управлява няколко производствени единици в същия 

регион, небиологичните единици за растителна продукция, както и местата за 
съхранение на селскостопански суровини също са предмет на общи и 
специфични изисквания за контрол. 

Съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007: Когато в съответствие с 
втора алинея не всички дялове на стопанството се използват за биологично 
производство, операторът разделя парцелите, животните и продуктите, 
използвани или произведени от биологичните единици, от тези използвани или 
произведени от небиологични единици и поддържа подходящ запис, за да 
подчертаят това разделение. 

 
 

Изисквания за контрол на добитъка и животинските продукти от 
животновъдството 

 
Правила, приложими за животновъдството (член 14 от Регламент 

(ЕО) № 843/2007) 
1. В допълнение към общите правила за селското стопанство, посочени в 

член 11, за биологичното животновъдство се прилагат следните правила: 
а) по отношение на произхода на животните: 
i) стадата от биологично отглеждани животни се раждат и отглеждат в 

биологични стопанства; 
ii) животните за разплод, които не са отгледани по екологосъобразен 

начин, могат да бъдат внасяни в стопанствата при специални условия. Тези 
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животни и техните продукти могат да се считат за биологични след спазване на 
периода на преход, посочен в член 17, алинея 1, буква в); 

iii) добитъкът в стопанството в началото на периода на преход и техните 
продукти могат да се считат за биологични, след като спазват периода на 
преход, посочен в член 17, алинея 1, буква в); 

б) по отношение на животновъдните практики и жилищните условия: 
 (i) персоналът по грижите има основните познания и умения, 

необходими за нуждите на здравето на животните и хуманното отношение към 
тях; 

ii) практиките за развъждане, включително гъстотата на отглеждане и 
жилищните условия, трябва да отговарят както на развитието, така и на 
физиологичните и етологичните нужди на животните; 

iii) животните имат постоянен достъп до открити площи, за предпочитане 
пасища, когато времето и условията на почвата позволяват, освен когато са 
наложени ограничения и задължения, свързани със защитата на здравето на 
хората и животните общност 

iv) стадата са ограничени, за да се сведе до минимум пренаселеността, 
уплътняването на почвата, ерозията или замърсяването, причинено от 
животните, или разпространението на животински тор; 

v) биологично отглежданите животни се държат отделно от останалите. 
Въпреки това, пашата на органично отглеждани животни на обща земя и пашата 
на животни, които не са били отглеждани екологично на органична земя, са 
разрешени при определени ограничителни условия; 

vi) забранено е да се връзват или изолират животни, с изключение на 
някои екземпляри за ограничен период от време, ако това е обосновано от 
съображения за безопасност, хуманно отношение към животните или 
ветеринарни причини; 

vii) транспортирането на животни е сведено до минимум; 
viii) свеждане до минимум на страданието, включително осакатяване, 

през целия живот на животното, включително по време на клането; 
 (ix) пчеларските стопанства се намират в райони, където се предоставят 

нектарни и полени, предимно от органично отглеждани култури или, когато е 
уместно, от спонтанна флора или гора или от небиологични култури, които се 
третират само от методи с ниско въздействие върху околната среда. Пчелните 
операции се държат далеч от източници, които могат да доведат до 
замърсяване на пчелни продукти или до увреждане на здравето на пчелите; 

х) кошерите и материалите, използвани в пчеларството, се произвеждат 
предимно от естествени материали; 

xi) забранено е унищожаването на пчелите в питата като метод, свързан 
с прибирането на пчелни продукти; 

в) по отношение на размножаването: 
i) използват се естествени репродуктивни методи. Обаче изкуственото 

осеменяване е разрешено;  



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

ii) възпроизводството не се предизвиква от хормонално третиране или от 
подобни вещества, а не като терапевтично ветеринарно лечение, в случая на 
отделен екземпляр; 

iii) не се използват други форми на изкуствено възпроизводство, като 
клониране или трансфер на ембриони; 

iv) подбират се подходящи породи. Изборът на състезанието също 
допринася за предотвратяване на всякакво страдание и за избягване на 
необходимост от обезобразяване на животните; 

г) по отношение на храненето: 
i) фуражът се получава предимно от стопанството, в което се отглеждат, 

или от други органични стопанства в същата област; 
ii) животните трябва да бъдат хранени с биологични фуражи за животни, 

които отговарят на хранителните изисквания на животните в различните етапи 
на тяхното развитие. Част от дажбата може да съдържа фуражи от стопанства, 
които преминават към биологично земеделие; 

iii) с изключение на пчелите, добитъкът има постоянен достъп до пасища 
или фураж; 

iv) небиологичните фуражни суровини от растителен, животински или 
минерален произход, предназначени за хранене на животни, фуражни добавки, 
някои продукти, използвани при храненето на животни и помощните средства 
за обработка, се използват само ако тяхната употреба в биологичното 
производство е била разрешена в съответствие с разпоредбите на член 16; 

(v) не се използват растежни фактори и синтетични аминокиселини; 
vi) неотбити бозайници се хранят с естествено мляко, за предпочитане 

майчино; 
д) по отношение на профилактиката на заболяванията и ветеринарното 

лечение: 
i) превенцията на заболяванията се основава на подбора на породи и 

линии, на практиките за управление на растежа, на фуражите с най-високо 
качество, на адекватната плътност на отглеждане и на подходящ подслон, 
поддържан в хигиенни условия; 

ii) болестите се лекуват незабавно, за да се избегне страданието на 
животното; могат да се използват алопатични синтетични ветеринарни 
лекарствени продукти, включително антибиотици, когато е необходимо и при 
стриктни условия, когато употребата на фитотерапевтични, хомеопатични или 
други продукти не е подходяща. По-специално са определени ограниченията на 
лечението и периодите на изчакване; 

iii) използването на имунологични ветеринарни лекарствени продукти е 
разрешено; 

iv) разрешени са лечения за защита на здравето на хората и животните, 
наложени от законодателството на Общността; 
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е) продуктите за почистване и дезинфекция се използват за почистване и 
дезинфекция на животновъдни сгради и инсталации само ако тяхната употреба 
в биологичното производство е била разрешена в съответствие с член 16. 

Член 17 от Регламент (ЕО) № 889/2008 - Едновременно производство 
на екологични и неекологични животни 

1. Небиологичните животни могат да присъстват в стопанството, при 
условие че се отглеждат в обекти, където сградите и парцелите са ясно 
отделени от производствените единици, съгласно правилата за биологично 
производство и при условие, че те са от различни видове. 

 (2) Неекологични животни могат да използват биологични пасища за 
ограничен период от време всяка година, при условие, че тези животни идват 
от селскостопанска система, както е определена в алинея 3, буква б), и че 
биологичните животни не са присъствали в същото време на пасището. 

 (3)Екологичите животни могат да се отглеждат на общинска земя, при 
условие че: 

б) всички небиологични животни, които използват въпросната земя, 
идват от селскостопанска система, еквивалентна на описаната в член 36 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 22 от Регламент (ЕО) № 1257/1999; 

в) животинските продукти от биологични животни по време на 
използването на съответната земя не се считат за произхождащи от 
биологично производство, освен ако не може да се докаже подходящо 
отделяне на небиологични животни. 

(4) По време на периода на преместване животните могат да се озоват на 
небиологична земя, докато се преместват от една пасищна площ в друга. 
Количеството небиологични фуражи под формата на трева или друга форма на 
растителност, пасирани от животни през този период, не може да надвишава 
10% от общото годишно съотношение на фуража. Тази цифра се изчислява като 
процент от сухото вещество на фураж от земеделски произход. 

 (5) Операторите поддържат оправдателни документи за прилагането на 
разпоредбите, посочени в настоящия член. 

 
Член 74 - Мерки за контрол 
1. При първоначалното прилагане на специфичната за животните система 

за контрол пълното описание на предприятието, посочено в член 63, алинея 1, 
буква а), включва: 

а) пълно описание на сградите за животни, пасища, открити площи и др. 
и където е подходящо, помещения за съхранение, опаковане и преработка на 
животни, животински продукти и суровини; 

б) пълно описание на съоръженията за съхранение на животински тор. 
2. Практическите мерки, посочени в член 63, алинея 1, буква б), 

включват: 
а) план за разпространение на торове, договорен с контролния орган и 

пълно описание на площите за производство на растителни култури;  
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б) при необходимост, по отношение на разпределението на торове, 
писмени споразумения с други стопанства, посочени в член 3, алинея 3, в 
съответствие с правилата за биологично производство; 

в) план за управление на животновъдния обект за биологично 
производство. 
 

Член 75 - Идентификация на животните 
Животните се идентифицират постоянно, като се използват техники, 

пригодени за всеки вид поотделно за големи бозайници и индивидуално или на 
партиди за домашни птици и дребни бозайници. 
 

Член 76 - Записи за животните 
Записите за животните се съставят под формата на регистър и се 

съхраняват на разположение на контролните органи или контролните органи в 
помещенията на стопанството. Такива записи предоставят пълно описание на 
системата за управление на добитъка или стадото, включваща най-малко 
следните елементи: 

а) по отношение на вписването на животни в стопанството: произход и 
дата на влизане, период на преход, идентификационен знак и ветеринарен 
предшественик; 

б) по отношение на излизането от стопанството: възраст, брой глави, 
тегло в случай на клане, идентификационна марка и местоназначение; 

в) данни за изгубените животни и причините за загуба; 
г) по отношение на фуражите: вида на фуража, включително добавките 

към фуражите, дела на различните компоненти на дажбата и периодите на 
достъп до свободните зони, периодите на изкарване на паша в случай на 
ограничения; 

д) по отношение на профилактиката на заболяванията и ветеринарното 
лечение: дата на лечението, подробности за диагнозата, дозировка, вид на 
продукта с който ще се лекува, посочване на включените активни 
фармакологични субстанции, метод на лечение и предписание за ветеринарна 
помощ с мотивите и периодите на оттегляне когато се прилагат, преди 
животинските продукти да могат да бъдат пуснати на пазара като етикетирани 
като биологични продукти. 

 
Член 77 - Мерки за контрол на ветеринарните лекарствени продукти за 

животните 
Когато се използват ветеринарни лекарствени продукти, информацията, 

посочена в член 76, буква д), се съобщава на контролния орган преди 
животните или продуктите да бъдат пуснати на пазара като биологични 
продукти. Обработените животни ще бъдат ясно идентифицирани 
индивидуално в случай на големи животни; поотделно или на партиди или 
пчелини, съответно за домашни птици, дребни животни и пчели. 
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Член 78 - Специфични мерки за контрол на пчеларството 
1. Пчеларите предоставят на органа или контролната власт карта в 

подходящ мащаб, обхващаща местонахождението на пчелините. Когато не са 
установени райони в съответствие с член 13, алинея 2, пчеларите предоставят 
на органа или контролния орган подходяща документация и доказателства, 
включително подходящи анализи, ако е необходимо, като посочват, че зоните, 
достъпни за неговите колонии, отговарят на условията, от настоящия 
регламент. 

2. В регистъра на пчелина се вписва следната информация, относно 
употребата на храната: вида на продукта, датите, количествата и кошерите, в 
които е използвана храната. 

3. Когато се използват ветеринарномедицински продукти, трябва ясно да 
се посочи вида на продукта, включително обозначението на активното 
фармакологично вещество, подробностите за диагнозата, дозировката, начина 
на приложение, продължителността на лечението и правния период на 
отнемане; тези данни се съобщават на контролния орган или контролната 
власт, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като биологични продукти. 

(4) Зоната, където се намират пчелините, се записва заедно с 
идентификацията на кошерите. Контролният орган или власт се информира за 
движението на кошерите в рамките на взаимно договорен срок за движението 
на пчелините. 

 (5) Особено внимание се отделя на осигуряването на адекватни 
операции за извличане, преработка и съхранение на пчелни продукти. Всички 
мерки за изпълнение на тези изисквания се записват. 

 (6) Премахването на капачките и операциите по извличане на мед се 
регистрират в регистъра на пчелите. 

 
ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ПРИ ПРОВЕРКАТА (за животинска продукция) 
Регистрационен формуляр на DAJ за текущата година; 
Описание на обекта, съдържащ най-малко: - цялостно описание на 

сградите за животни, пасища, открити площи и др. и където е подходящо, 
помещения за съхранение, опаковане и преработка на живи животни, 
животински продукти, суровини и суровини; 

- пълно описание на съоръженията за съхранение на животински тор. 
План за разпространение на торове заедно с писмени споразумения с 

други стопанства (ако е приложимо) и пълно описание на площите за реколта 
Регистър на стопанствата, съдържащ най-малко следната информация; 

- Вписвания на животни: произход, дата на влизане, период на 
преобразуване, идентификационен знак, ветеринарна история 

-  Животновъдство от стопанството: възраст, брой глави, тегло в случай на 
клане, идентификационен знак, местоназначение; 

- загуби при животните и причините за загубата;  
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- фуражи: вид фураж, включително добавки към фуражите, дял на 
различните компоненти на датчиците и периоди на достъп до свободни 
зони, периоди на пашуване, при които се прилагат ограничения; 
Превенция и ветеринарно лечение: дата на лечение, диагноза, 

дозировка, вид на продукта за лечение. 
 
ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ПРИ ПРОВЕРКАТА (за биологичното пчеларство) 
Регистрационен формуляр на DAJ за текущата година; 
  Регистър на пчелина 
Гаранции, получени от доставчици за закупуване на продукти за 

растителна защита (фактури, сертификати за съответствие или качество и т.н.) 
и други вписвания в стопанството; 

Карти на района, където се намират пчелните и пасищни райони; 
Записи и счетоводни документи; 
Складови записи 
Получени дерогации и разрешения; 
Етикети. 

 
Контролни изисквания за внос на биологични продукти от трети страни 

  
МЕТОДИ ЗА ВНОС 
Внос от трети държави, признат за еквивалентен 
Европейската комисия признава, че някои трети страни имат 

производствена система в съответствие с принципите и правилата, приложими 
за еквивалентно производство и чиито мерки за контрол имат еднаква 
ефективност. В този случай вносът се извършва в съответствие с член 33, 
алинея 2 от Регл. ЕО 834/2007. Тези страни са изброени в приложение III към 
Регламент (ЕО) № 1235/2008 

За целите на установяването на еквивалентност се отчита следното: 
 1. Продуктова категория (A, B, C, D, E, F) 

A: Непреработени растителни продукти 
B: Живи животни или продукти от непреработен животински произход 
C: Продукти от аквакултури и морски водорасли 
D: Селскостопански продукти, преработени за използване в храни 
E: Селскостопански продукти, преработени за използване на фуражи 
F: Вегетативен размножителен материал и семена за култивиране 
2. Произход на продуктите 
3. Сертификационен стандарт 
4. Компетентен орган, отговорен за системата за контрол в 

третата страна 
5. Контролни органи 
6. Продължителност на регистрацията 
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Внос на сертифицирани продукти от признат орган / власт в 
целта на еквивалентността 
Европейската комисия признава, че определени органи и компетентните 

контролни органи трябва да извършват проверки и да издават сертификати в 
трети страни. В този случай вносът се извършва в съответствие с член 33, 
алинея 3 от Регл. ЕО 834/2007. 

Тези органи / власт са изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 
1235/2008. 

За целите на установяване на еквивалентност се отчита следното: 
• Трета страна, за която е предоставена еквивалентност 
• Категория на продукта (A, B, C, D, E, F) 
• Продължителност на регистрацията 
 
СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСПЕКЦИЯ 
Признатият контролен орган или контролен орган на трета държава 

издава сертификат за инспекция в съответствие с приложение V към Регламент 
(ЕО) № 1235/2008 за всеки износ на биологични продукти. Оригиналът на 
сертификата за инспекция придружава стоките в стопанството на първия 
получател; Вносителят трябва да съхранява сертификата на разположение на 
органите или контролните органи в продължение на най-малко две години; 
Националният орган по санитарни и ветеринарно-санитарни въпроси (ANSVSA) е 
органът, отговарящ за осъществяването на контрол върху вноса на биологични 
хранителни продукти от трети страни и от трети страни с равностойност чрез 
гранични инспекционни пунктове; ANSVSA проверява съответствието на 
пратката с информацията в придружаващите документи и етикети и, ако това е 
доказано, се отнася до 17-та кутия на сертификата за инспекция; Когато една 
партида биологични продукти, внесени от трети страни, подлежат на 
специални митнически процедури, тя се поставя под режим митническо 
складиране и при режим активно усъвършенстване сът система за отложено 
плащане, ANSVSA се позовава на 14-та клетка от извлечението от сертификата 
за инспекция. Първият получател попълва рубрика 18 от първоначалния 
сертификат за проверка, за да удостовери получаването на пратката в 
съответствие с Рег. ЕО. След това първият получател изпраща оригиналния 
сертификат на вносителя, посочен в рубрика 11 на сертификата. Ако продуктът 
има крайно местоназначение в друга държава-членка, вносителят ще изпрати 
искане до органа за сертификат за транзакция (задължителен за всяка 
транзакция извън Румъния). Като се има предвид споразумението между 
Европейската общност и Конфедерация Швейцария, одобрено с Решение 
2002/309 / ЕО, вносът на биологични продукти от Швейцария не съдържа 
сертификат за инспекция. Вместо това на границата се показва само 
сертификата за съответствие и транспортния документ 

  
Член 82 - Контролни мерки 
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1. В случая на вносителя пълното описание на обекта, посочен в член 63, 
алинея 1, буква а), включва описание на местоположението на вносителя и 
описание на неговите дейности по внос, като посочва пунктовете за внасяне на 
продуктите в Общността и всякакви други инсталации които вносителят 
възнамерява да използва за съхранение на внасяните продукти, докато не 
бъдат доставени на първия получател. 

Освен това декларацията, предвидена в член 63, алинея 2, трябва да 
включва задължение на вносителя да гарантира, че всяка инсталация, която 
той ще използва за съхранение на продуктите, подлежи на контрол, който се 
извършва или от контролния орган, или от контролната власт, когато 
въпросните хранилища се намират в друга държава-членка или друг регион, от 
контролен орган или контролната власт за целите на инспекцията в съответната 
държава-членка или регион. 

2. В случая на първия получател пълното описание на обекта, посочен в 
член 63, алинея 1, буква а), посочва използваните съоръжения за приемане и 
съхранение. 

3. Когато вносителят или първият получател е едно и също юридическо 
лице и работи в едно предприятие, докладите, посочени в член 63, алинея 2 
параграф 2 могат да бъдат обобщени в един доклад. 

Член 83 - Счетоводни документи 
Вносителят и първият получател трябва да водят отделно материално и 

финансово счетоводство, освен ако не работят в рамките на едно и също звено. 
Цялата информация относно условията за превоз между износителя в 

третата държава и първия получател и между помещенията на първия 
получател и складовите помещения в Общността и получателите в Общността 
се предоставя при поискване на контролния орган или на контролната власт. 

Член 84 - Информация за внесените партиди  
Вносителят трябва своевременно да информира контролния орган или 

контролната власт за всяка пратка, която се внася в Общността, като 
предоставя: 

а) името и адреса на първия получател; 
б) всички релевантни подробности, които органът или контролната власт 

за инспекция могат да изискват: 
i) в случай на продукти, внесени в съответствие с член 32 от Регламент 

(ЕО) № 834/2007, подкрепящите документи, посочени в този член; 
ii) в случай на продукти, внесени в съответствие с член 33 от Регламент 

(ЕО) № № 834/2007, копие от сертификата за инспекция, предвиден в 
посочения член. 

По искане на органа или контролния орган вносител, той изпраща 
информацията, посочена в първа алинея, на първия контролен орган или 
контролен орган на първия получател. 

Вносителят предава информацията, посочена в първата и втората 
алинея, като използва системата за проследяване на търговията и експертизата 
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(TRACES), и по-специално електронната система, създадена с Решение 2003/24 
/ ЕО на Комисията. 

Повече подробности за вноса на биологични продукти можете да 
намерите в Регламент (ЕО) № 1235/2008. 

 
Специални правила за получаване на продукти от трета страна 
Органичните продукти се внасят от трета страна в подходящи опаковки 

или контейнери, за да се предотврати замяната на съдържанието и да се 
включат идентификационните данни на износителя, както и всякакви други 
маркировки и номера, идентифициращи пратката и сертификата за контрол за 
внос от трети държави, според случая. 

При получаване на биологичен продукт, внесен от трета страна, първият 
получател проверява затварянето на опаковката или контейнера и в случай на 
внесени продукти проверява дали сертификатът покрива вида продукт, който 
се съдържа в партидата. Резултатът от тези проверки се посочва изрично в 
счетоводните документи. 

 
ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ПРИ ПРОВЕРКАТА 
Регистрационен формуляр на DAJ за текущата година; 
Описание на единицата 
Приемане, съхранение и т.н .; 
Документи и счетоводни документи (фактури за покупка и транспортни 
документи за всяка внесена партида); 
Складови записи 
Сертификати за инспекция; 
Обяснителни документи на износителите; 
Етикети. 
 

Изисквания за контрол за предприятията, участващи в 
производството, приготвянето или вноса на биологични продукти и 
които са сключвали договор с трети страни, частично или изцяло, за 
съответните дейности 

Член 86 - Мерки за контрол 
За операции, извършвани от трети страни, пълното описание на 

единицата, посочено в член 63, алинея 1, буква а), трябва да включва: 
а) списък на подизпълнителите с описание на техните дейности и 

посочване на контролните органи или власти, пред които отговярят; 
б) писмено споразумение, чрез което подизпълнителите представят 

своето участие в контрол съгласно дял V от Регламент (ЕО) № 834/2007; 
в) всички практически мерки, включително, inter alia, подходяща 

система от счетоводни документи, които трябва да бъдат взети на ниво 
единица, за да се гарантира проследимостта на продуктите, които операторът 
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пуска на пазара на своите доставчици или, където е уместно, на продавачи, 
получатели или купувачи. 
 

 
Консервирани и преработени продукти 
 
 
Специфични принципи, приложими при обработката на биологични 

храни 
 
Производството на преработени биологични храни се основава на 

следните специфични принципи (член 6 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на ЕС) 
а) производството на биологична храна от биологични земеделски 

съставки, освен ако не се предлага на пазара в органична форма; 
б) ограничаване на употребата на хранителни добавки, небиологични 

съставки с основни технологични и органолептични функции и микроелементи 
и технологични спомагателни вещества, така че те да се използват в най-малка 
степен и само в случай на съществени технологични нужди или за специални 
хранителни цели; 

в) изключването на вещества и методи на преработка, които могат да 
заблудят истинския характер на продукта; 

г) внимателно обработване на храната, за предпочитане чрез 
биологични, механични и физични методи. 

 
Общи правила, приложими за производството на преработени храни 

(член 19 от Регламент (ЕО) № 834/2007) 
 (1) Производството на преработени биологични храни се отделя във 

времето и пространството от производството на небиологични храни. 
 

 2. За състава на преработената биологична храна се прилагат следните 
условия: 

а) продуктът е произведен предимно от съставки от земеделски 
произход; за да се определи дали даден продукт се произвежда предимно от 
съставки от земеделски произход, водата и готварска сол не се вземат под 
внимание; 

б) могат да се използват само добавки, помощни средства за обработка, 
ароматизанти, вода, сол, препарати от микроорганизми и ензими, минерали, 
микроелементи, витамини и аминокиселини и други хранителни 
микроелементи, включени в храни за специална хранителна употреба само ако 
употребата им в производството е разрешена в съответствие с член 21; 

в) небиологичните селскостопански съставки могат да се използват само 
ако тяхната употреба е била разрешена за биологично производство в 
съответствие с член 21 или са временно разрешени от държава-членка; 
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г) екологичната съставка не трябва да присъства със същата съставка в 
неекологична форма или със съставка от преобразуващия продукт; 

д) храни, получени от консервационни култури, съдържат само една 
растителна съставка от земеделски произход. 

 
3. Не се използват вещества или техники, които възстановяват 

свойствата, загубени по време на преработката или съхранението на 
биологични храни, които коригират резултатите от небрежността по време на 
преработката или които могат да заблудят по друг начин истинската същност на 
тези продукти. 

 
Правила за съхранение на продукти и производство на преработени 

храни и преработени фуражи (член 26 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на ЕС) 
1. Операторите, които съхраняват продукти или произвеждат 

преработени храни за животни или преработени храни, създават и 
актуализират подходящи процедури въз основа на систематична 
идентификация на критичните етапи от преработката. 

Прилагането на тези процедури гарантира по всяко време, че 
консервираните или преработените продукти отговарят на правилата за 
биологично производство. 

 (2) Операторите спазват и прилагат процедурите, посочени в алинея 1. 
Основно операторите: 

а) да вземат предпазни мерки, за да избегнат риска от замърсяване с 
неразрешени вещества или продукти; 

б) прилагат подходящи мерки за почистване, наблюдават тяхната 
ефективност и записват такива мерки; 

в) гарантира, че небиологичните продукти не се предлагат за продажба с 
указание за метода на биологичното производство. 

 
 
3. Когато небиологичните продукти също се приготвят или съхраняват в 

съответното предприятие, операторът: 
а) извършва операции непрекъснато до завършване на пълен цикъл, 

разделени в пространство или време чрез подобни операции, извършвани 
върху небиологични продукти; 

б) съхранява екологични продукти преди и след операциите, отделени в 
пространството или времето от небиологични продукти; 

в) информира контролния орган или власт за операциите, посочени в 
букви а) и б), и поддържа актуализиран регистър на всички операции и 
обработени количества; 

г) предприема необходимите мерки, за да гарантира идентифицирането 
на партидите и да избягва смесите или обмена с неекологични продукти; 
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д) извършва операции с биологични продукти само след правилно 
почистване на производственото оборудване. 

 
 (4) Добавките, спомагателните вещества за процеси и други вещества и 

съставки, използвани в преработката на храни или фуражи, както и всички 
прилагани практики за обработка, като опушване, отговарят на принципите на 
добрата производствена практика. 

 
 
Забранени са следните практики: 
 
Наличието на органичен компонент заедно със същата съставка в 

неорганична или преобразуваща форма; 
Използването на вещества или техники, които възстановяват загубени 

свойства по време на преработката или съхранението на биологични храни, 
което коригира резултатите от небрежност по време на преработката или може 
да заблуди по друг начин истинската за качеството на тези продукти. 

Използване на йонизиращо лъчение за обработка на биологични храни, 
фуражи или фуражни суровини, използвани в биологични храни или фуражи. 

Използване на ГМО и продукти, обработени от или с ГМО като храни, 
фуражи, технологични добавки и микроорганизми. 

 
ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА 
Следните документи трябва да се актуализират, тъй като те ще бъдат 

проверени от инспектора и могат да бъдат приложени към доклада за 
инспекцията: 

 
Документи, отнасящи се до преработвателите, дистрибуторите, 
търговците: 
Регистрационен формуляр на DAJ за текущата година; 
Техническа документация (описание на единица), описваща цялата 

единица; 
Списък на подизпълнителите, КO (контролен орган) на подизпълнителите 

и описание на дейностите, възложени на подизпълнители (ако е приложимо); 
Списък на продуктите за идентифициране на доставчиците на всеки 

продукт / суровина и КО на доставчика 
Сертификатите за съответствие на доставчиците са валидни и съдържат 

предложените за сертифициране продукти; 
Регистър за влизане и излизане, заедно с документите за покупка и 

продажба: фактури, документи придружаващи стоките (съдържат препратки 
към биологичното земеделие и КО кода) 

Документирани процедури, които описват проследяемостта, 
лосионирането и т.н. 
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Документи за инвентаризация на суровини, запаси и готови продукти 
 

 
За преработвтели 
 
 
Рецепти - трябва да включват всички използвани съставки, добавки, 

технологични средства, минерали и витамини, ароматизатори, вода, сол и др., 
Както и количеството на всяка съставка 

Технически листове - за добавки, спомагателни вещества, препарати от 
микроорганизми и ензими, естествени аромати 

Декларации "не-ГМО" за чувствителни продукти; 
Анализ на бюлетини за доказване, че водата е питейна или според 

нейния план за вземане на проби; 
Записи като производствени записи; 
Регистрация за вписване (регистрация на резултатите от проверката за 

съответствие на получаването на биологични продукти), 
Записи на хигиенните операции 
 
Събиране на продукти и транспорт до преработвателни единици 
Операторите могат да пристъпят към едновременното събиране на 

органични и небиологични продукти, само ако са взети подходящи мерки за 
предотвратяване на възможна смес или обмен с небиологични продукти и за 
гарантиране на идентифицирането на биологични продукти. Операторът 
съхранява на разположение на инспектиращия орган или власт информация за 
дните, часовете и веригата за събиране, датата и часа на получаване на 
продуктите. 
 

 
Опаковане и транспортиране на продукти на други оператори или 

други единици 
1.Операторите гарантират, че биологичните продукти се транспортират до 
други предприятия, включително търговци на едро и търговци на дребно, само 
в подходящи опаковки, контейнери или затворени превозни средства, така че 
заместването на съдържанието да не може да бъде извършено без 
манипулиране  или увреждане на пломбата и че имат етикет, посочващ, без да 
се засягат други указания, изисквани от закона: 

  
а) името и адресът на оператора и, ако е различен, собственика или 

продавача на продукта; 
б) наименованието на продукта или, в случай на комбинирани фуражи, 

тяхното описание, заедно с позоваване на биологичния метод на производство; 
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в) наименованието и / или цифровия код на контролния орган или 
контролния орган, на който е предмет операторът; 

г) където е приложимо, партидата за идентификация на партидата, 
подадена в съответствие с национално договорена или одобрена система за 
маркиране, към контролния орган или контролния орган, за да се установи 
връзка между партидата и счетоводните документи. 
 

2. Затварянето на опаковки, контейнери или превозни средства не е 
задължително, ако: 

а) превозът се извършва директно между производител и оператор и 
двата вида се подчиняват на системата за контрол, свързана с биологичното 
производство; и 

б) продуктите са придружени от документ, който предоставя 
информацията, изисквана в алинея 1; и 

в) както изпращачът, така и получателят поддържа документите, 
свързани с тези транспортни операции, на разположение на контролния орган 
или контролната власт, отговарящи за контрола на съответните транспортни 
операции. 

 
 
Специални правила за транспортиране на фуражи до други 

производствени / преработвателни единици или места за съхранение 
При транспортирането на фуражите до други производствени или 

преработвателни предприятия или места за съхранение операторите 
гарантират, че са изпълнени следните условия: 

а) по време на транспортирането, фураж, произведен по биологични 
методи, фураж за конверсия и небиологичен фураж, са физически разделени; 

б) превозните средства и / или контейнерите, които са транспортирали 
небиологични продукти, не се използват за превоз на биологични продукти, 
освен при следните условия: 

i) извършени са мерки за почистване преди началото на 
транспортирането на биологични продукти, чиято ефективност е била 
проверена; операторите записват тези операции; 

ii) всички подходящи мерки се прилагат в светлината на оценените 
рискове и, когато е необходимо, операторите гарантират, че небиологичните 
продукти не могат да бъдат продавани с обозначение за биологично 
производство; 

iii) операторите съхраняват оправдателни документи за такива 
транспортни операции на разположение на контролните органи или на 
контролния орган; 

в) превозът на готови биологични фуражи е физически отделен навреме 
или за превоз на други готови продукти; 
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г) по време на транспортирането се отчита количеството на продуктите 
от самото начало и всяко отделно количество, доставено по време на една 
смяна. 
 

 
Изисквания за производството на биологично вино 
 
Съгласно приложение I, част XII от Регламент (ЕО) № 1234/2007, 

правилата за винопроизводството в лозаро-винарския сектор: прясно грозде, 
включително алкохолни вина, гроздова мъст, винен оцет, джибри, винена мая, 
гроздов сок (включително гроздова мъст). 

Тези правила не се прилагат за гроздов сок или концентриран гроздов 
сок. До 1 август 2012 г. не бе възможно сертифицирането на биологичното 
вино, така че вината бяха означени като "Вина от екологично грозде". 
Регламентът на ЕО 606/2012 установи специфични изисквания за 
производството на биологични вина, така че вината, получени след 1 август 
2012 г., да могат да бъдат етикетирани като "Екологично вина", ако отговарят 
на изискванията, описани по-долу: 

 
  
Приготвяне на грозде 
Когато се получава грозде, трябва да се вземе под внимание следното: 
- Рискът от смесване или замяна на органичното грозде с тези на 

конвенционалното земеделие - затова е за предпочитане да се получава 
екологично грозде в дни, различни от традиционното грозде 

- приемното оборудване трябва да бъде адекватно дезинфекцирано 
преди да получи биологично грозде или да има различно оборудване за 
получаване на органично и конвенционално грозде; 

- В придружителните документи трябва да се посочи състоянието на 
гроздето (екологично, в конверсия) и контролния орган на производителя; 

- Водата, използвана за почистване на оборудването, трябва да бъде 
годна за пиене и да се извърши анализ (или трябва да бъде поискан от 
отговорните органи); 
 

Забранява се използването на следните енологични практики, процеси и 
обработки: 

а) Частична концентрация чрез охлаждане 
(b) отстраняване на сярна анхидрид чрез физични процеси 
в) обработка с електродиализа, за да се осигури стабилизиране на 

виното в тартара 
г) частична алкохолизация на вино 
д) обработка с катионни обменници, за да се гарантира стабилизирането 

на виното в тартара. 
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Продукти в системата на биологичното земеделие 

 
 
Продукти и вещества, използвани в селското стопанство, и критерии 

за тяхното разрешение (член 16 от Регламент (ЕО) № 834/2007) 
 
Комисията разрешава употребата им в биологичното производство и 

включва в ограничен списък продуктите и веществата, които могат да бъдат 
използвани в биологичното земеделие за следните цели: 

  
а) като продукти за растителна защита; 
б) като торове и подобрители на почвата; 
в) като небиологични фуражни суровини от растителен произход, 

предназначени за хранене на животни, като фураж за животни и минерални 
фуражни суровини, както и някои вещества, използвани при храненето на 
животните; 

г) като добавки в храните и помощни средства за обработка; 
д) като продукти за почистване и дезинфекция на езера, клетки, сгради 

и съоръжения за животинска продукция; 
е) като почистващи и дезинфекционни продукти за сгради и съоръжения, 

използвани за растителна продукция, включително за съхранение в земеделско 
стопанство. 

 
Продуктите и веществата, включени в списъка с ограничен достъп, могат 

да се използват само ако тяхното правилно използване е разрешено в общото 
селско стопанство на съответните държави-членки в съответствие с 
приложимите разпоредби на Общността или национални разпоредби, които 
съответстват на правото на Общността. 

Разрешаването на тези продукти и вещества трябва да съблюдава целите 
и принципите, посочени в дял II (R (EC) 834/2007) и следните общи и 
специфични критерии, които се оценяват като цяло: 

а) тяхното използване е необходимо за поддържане на производството и 
е от съществено значение за тяхното предназначение; 

б) всички продукти и вещества са от растителен, животински, микробен 
или минерален произход, освен когато продукти или вещества от такива 
източници не са на разположение в достатъчно количество или качество или не 
са налице други алтернативни решения; 

в) за продуктите, посочени по-горе, се прилагат следните разпоредби: 
 (i) тяхното използване е от съществено значение за контрола на 

вредните организми или определена болест, за която няма налични 
биологични, физични или алтернативи за подбор или други ефективни методи 
за култивиране или практики на управление; 
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ii) ако продуктите не са от растителен, животински, микробен или 
минерален произход и не са идентични с естествената им форма, те могат да 
бъдат разрешени само ако условията на употреба изключват пряк контакт с 
ядливите части на растението; 

г) за продуктите, посочени по-горе, тяхното използване е от съществено 
значение за получаване или поддържане на почвеното плодородие или за 
удовлетворяване на специфични изисквания за хранене на културите или за 
специфични цели за подобряване на почвата; 

д) в случая на продуктите, посочени в алинея 1, букви в) и г) (член 16 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007), се прилагат следните разпоредби: 

i) необходими са за поддържане на здравето, благосъстоянието и 
жизнеността на животните и допринасят за диетата, която отговаря на 
физиологичните и поведенческите потребности на видовете, или е невъзможно 
производството или консервирането на фураж без използването на тези 
вещества; 

 
ii) фуражите от минерален произход, микроелементите, витамините или 

провитамините са от естествен произход. Когато тези вещества не са налични, 
използването на подобни добре дефинирани химикали може да бъде 
разрешено в биологичното производство. 

 
Изменение на торове, почви и хранителни вещества (съгласно 

Приложения I до R (EО) 889/2008) 

Наименование Комбинирани продукти или 
продукти, съдържащи само изброените 
по-долу материали 

Описание, изисквания за състава, 
условия на употреба 

Тор Продукти, съдържащи смес от 
животински екскременти и растителни 
вещества (животински отпадъци) 
Произход от забранени промишлени 
ферми 

  

  
Сух тор и дехидратиран тор от птици 

Продуктът, идващ от безземни конюшни е 
забранен; 

 Компост от животински 
екскременти, включително тор от птици и 
компост за тор 

Продуктът, идващ от безземни конюшни е 
забранен; 

Течни животински екскременти  Използва се след контролирана 
ферментация и / или подходящо 
разреждане 
Продуктът, идващ от безземни конюшни е 
забранен; 
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Битови отпадъци компостирани или 
ферментирали 

Продукт, получен от битови отпадъци, 
сортирани на източниците, от които 
произхожда, който е бил подложен на 
процеса на компостиране или анаеробна 
ферментация за производството на 
биогаз. 
Само домашни и животински отпадъци 
  
Само ако са произведени в затворена и 
контролирана система за събиране, 
приета от държавата-членка 
Максимални концентрации в mg / kg сухо 
вещество: кадмий: 0,7; мед: 70; никел: 
25; олово: 45; цинк: 200; живак: 0,4; хром 
(общо): 70; хром (VI): 0 

  
Торф 

 Ограничена употреба в 
градинарството (градинарство, 
цветарство, овощарство) 

  

Отпадъци от отглеждането на гъби Първоначалният състав на субстрата 
трябва да бъде ограничен до продуктите 
от настоящото приложение  

Дефекти от червеи (компост от червеи) и 
от насекоми 

 

Гуано   

Комбинирана или ферментирала смес от 
растителна материя  

Продукт, получен от смеси от растителни 
материали, които са преминали през 
процес на анаеробно смилане или 
анаеробна ферментация   

  
Странични животински продукти или 
странични продукти: 
кръвно брашно 
котешка храна 
брашно от рога 
рибно брашно 
месно брашно 
брашно, коса и chiquette” 
вълна 
козина 
коса 

Максимална концентрация в mg / kg сухо 
вещество с хром (VI):0  
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млечни продукти 

Органични продукти и странични 
продукти от растителен произход за 
торове 

Примери: петролно брашно, какаова 
черупка, малц  

Водорасли и продукти от водорасли Получени директно само от: 
i) физични обработки, включително 
обезводняване, замразяване и смилане; 
 
(ii) екстракция с вода или с водни и / или 
основни водни разтвори; 
(iii) ферментация 

  

  
Дървени стърготини и дървени цепленки
  

Химически необработен дървен материал 
след рязане  

Компост от кората на дърветата Химически необработен дървен материал 
след рязане  

Мек естествен фосфат  Съдържание на кадмий не повече от 90 
mg / kg P2O5  

Алуминокалциев фосфат  Съдържание на кадмий не повече от 90 
mg / kg P2O5 
Ограничена употреба в основни почви 
(pH> 7.5) 

 
Алкална шлака  

Продуктите, определени в точка 1 от 
приложение IA.2 към Регламент (ЕО) № 
2003/2003 

Сурова калиева сол или каинит Продуктите, определени в точка 1 от 
приложение IA.2 към Регламент (ЕО) № 
2003/2003   

Калиев сулфат евентуално съдържа 
магнезиева сол  

Продукт, получен от сурова калиева сол 
чрез процес на физическо екстрахиране, 
вероятно съдържащ също магнезиеви 
соли   

Остатък, получен от дестилацията на 
алкохол и екстракт от остатъка  

 
С изключение на амонячния остатък, 
получен от дестилацията на алкохол  

Калциев карбонат (креда, варовикова 
глина, улцерозна скала, пясъчно отлагане 
с водорасли, импрегнирани с водорасли и 
фосфатна креда  

Само от естествен произход  
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Калциев и магнезиев карбонат  

Само от естествен произход 
магнезитна креда, прах от магнезиева 
скала и др. 

 Магнезиев сулфат (kieserite) Само от естествен произход  

Разтвор на калциев хлорид  Лечението на листата на ябълка след 
открояване на дефицит на калций  

Калциев сулфат (гипс)  Продуктите, определени в точка 1 от 
приложение ID към Регламент (ЕО) № 
2003/2003 
Само от естествен произход  

Индустриален завод от производството на 
захар  

Странични продукти от производството на 
захар, получени от захарно цвекло 

Промишлени отпадъци от вакуум 
производствен процес на сол  

Вторичен продукт, получен от вакуум 
производство на солена сол в планински 
райони  

 
Сяра  

Продуктите, определени в точка 1 от 
приложение ID към Регламент (ЕО) № 
2003/2003  

Олигоелемент   Неорганични микроелементи, изброени в 
част Е от приложение I към Регламент 
(ЕО) № 2003/2003  

Натриев хлорид  Само сол - капки  

Скален прах и глини   

Леонардит (органична сурова утайка, 
богати на хуминови киселини) 

Само ако се получава като страничен 
продукт на някои 
минни дейности 

Хитин (полизахарид, получен от черупки 
от ракообразни) 

Само ако се получи от устойчиво 
рибарство, 
както е определено в член 3 
буква д) от Регламент (ЕО) № 2371 / 
2002 (4) или екологична аквакултура 
 

Органична утайка, богата на сладководни 
тела, образувана при липса на кислород 
(напр. Сапропел) 

Само органични утайки, които са 
странични продукти от управлението на 
сладководни тела или извлечени от 
бившите райони за сладководни води. В 
случай на извличане, това трябва да се 
извършва по такъв начин, че 
въздействието върху водната система да 
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е минимално. Само утайки, получени от 
незамърсени източници на пестициди, 
устойчиви органични замърсители и 
петролни подобни вещества. Максимални 
концентрации в mg / kg сухо вещество: 
кадмий: 0,7; мед: 70; никел: 25; олово: 
45; цинк: 200; живак: 0,4; хром (общо): 
70; хром (VI): неоткриваем 

 
 

Пестициди 

Азадирактин, извлечен от Azadirachta 
indica (neem) 

 

Основни вещества  Само тези основни вещества по 
смисъла на член 23, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 

(1), които попадат в обхвата на 
определението за "храна" в член 2 от 

Регламент (ЕО) № № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 

(2) и които са от растителен или 
животински произход.  

Вещества, които не трябва да се 
използват като хербициди, а само за 

борба с вредители и болести. 

Пчелен восък Само като агент за укрепване / агент 
за защита от рани, причинен от рани 

на вал 

Протеинови хидролизати, с 
изключение на желатин 

 

Ламинарин Кафявите водорасли трябва да бъдат 
или екологично отглеждано в 

съответствие с член 6г, или да бъде 
добито устойчиво в съответствие с 

член 6в. 

Феромони Само в капани и дозатори 

Растителни масла Всички разрешени употреби с 
изключение на употребата на 

хербициди. 

Пиретрин, извлечен от хризантема 
cinerariaefolium 

 

Пиретроиди (само делтаметрин или . 
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ламбда-цихалотрин) Само в капани със специфични 
атрактанти; само срещу Bactrocera 

oleae и Ceratitis capitata Wied. 

Горчиво дърво, извлечено от Quassia 
amara 

Само инсектицид, репелент 

 
Минерални репеленти от животински 

или растителни / овчи мазнини 

Само за незаменими култури и ако 
културата не се поглъща от овце или 

кози. 

 
 
 
 
 
 
Микроорганизми или вещества, произведени от микроорганизма 

Наименование Описание, изисквания за състава, 
условия на употреба 

Микроорганизми  
Които не произхождат  от ГМО. 

Спинозад  

 
Други вещества 

Наименование Описание, изисквания за състава, 
условия или ограничения за употреба 

Алуминиев силикат (каолин)  

Калциев хидроксид Когато се използва като фунгицид, 
само в овощни дървета, включително 
в разсадници, за контрол на Nectria 
galligena. 

Въглероден диоксид  

Медни съединения под формата на: 
меден хидроксид, меден оксихлорид, 
меден оксид, смес от Бордо и меден 
триосновен сулфат 

До 6 кг мед на хектар на година. За 
многогодишни култури, чрез 
дерогация от предходната алинея, 
държавите-членки могат да 
предвидят, че ограничението от 6 кг 
мед може да бъде превишено в дадена 
година, при условие че средното 
действително използвано количество 
за период от 5 години е ограничено до 
6 кг , състоящ се от съответната 
година и предходните четири години. 

Етилен  



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

Мастни киселини Всички разрешени употреби с 
изключение на употребата на 
хербициди. 

Железен фосфат [железен (III) 
ортофосфат] 

Препарати, предназначени да бъдат 
разпръснати на повърхността между 
култивирани растения 

Kieselgur (диатомит)  

Сулфокалциев разтвор (калциев 
полисулфид) 

 

Парафиново масло  

Калиев кисел карбонат (наричан още 
калиев бикарбонат) 
 

 

Кварцов пясък   

Сяра  

 
Мерки в случай на съмнение за нарушения или нередности (член 91) 

1. Когато оператор счита или подозира, че продукт, приготвен и внесен 
от него или получен от друг оператор, не спазва правилата за биологично 
производство, той започва процедури или с цел изтегляне от съответния 
продукт всяко позоваване на метода на биологично производство или за 
отделяне и идентифициране на продукта. Преработката, опаковането или 
пускането на пазара могат да бъдат извършени, след като е било отстранено 
съмнението, освен ако не бъдат пуснати на пазара без указания за метода на 
биологичното производство. В случай на такова съмнение, операторът трябва 
незабавно да информира контролния орган или власт.  

Контролният или контролна власт може да изисква продуктът да не може 
да бъде пускан на пазара с указания, отнасящи се до метода на биологично 
производство, докато не вземе предвид, след като получи информацията от 
оператора или от други източници, че съмнението е било отстранено.  

2. Когато орган или контролна власт има обосновано подозрение, че 
операторът възнамерява да пусне на пазара продукт, който не отговаря на 
правилата за биологично производство, но който се позовава на метода на 
биологичното производство, органът или власт съответният контролен орган 
може да поиска операторът да преустанови временно предлагането на пазара 
на въпросния продукт за период, определен от съответния контролен орган или 
контролна власт. Преди да вземе такова решение, контролните органи 
позволяват на оператора да представи своите коментари. Това решение трябва 
да бъде допълнено със задължението да се оттегли всякакво позоваване на 
биологичния метод на производство на разглеждания продукт, ако контролният 
се увери, че продуктът не отговаря на изискванията за биологично 
производство. 
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ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

Списък на санкциите, които MRC прилага спрямо операторите в случай на 
несъответствия - нередности или нарушения на действащите правни 
разпоредби (вж. Наредба № 895/2016 на MADR) 

 Санкции Вид на санкцията Как да 
кандидатствате 

Изисквани 
действия и мерки 

 1 2 3 4 

 Незначителен  Обикновена 
забележка (RS) 

Прилага се в 
случай на незначителна 
нередовност или 
неволно нарушение, 
което не представлява 
риск за решението за 
сертифициране. 

 

 Искане за 
подобрение (CA) 

Прилага се за 
установяване на 
нарушение и се 
придружава от 
искането за 
подобрение, като се 
посочва начинът на 
подобрение и срокът, в 
който ще бъде 
отстранена. 

 

 Предупреж
дение (AS) 

Тя се 
придружава от 
указание за санкцията, 
която трябва да бъде 
дадена, ако операторът 
не се е съобразил с 
искането за 
подобрение. 
Предупреждението 
обикновено е 
последвано от 
допълнителна 
проверка, целяща 
проверка на 
документите за 
разясняване, 
предадени от 
оператора и / или 
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ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

проверка на място. 

 Допълните
лен контрол (CS) 

Разходите за 
допълнителен контрол 
се поемат от 
оператора. 

Той се 
прилага, за да се 
провери 
коригиращото 
действие или в 
случай на 
подозрение за 
нередности в 
дейността на 
оператора. 

 Голям Декласифи
циране на 
продуктовата 
серия / партидата 
/ 
производствената 
серия (DS и DP) * 

Отнася се за 
цялата площ, парцел 
или част от него; 
изисква отнемането на 
обозначенията на 
метода за екологично 
производство при 
етикетирането и 
популяризирането на 
цялата производствена 
партида или на 
производствената 
серия, свързана със 
съответната област, и 
рестартирането на 
периода на конверсия, 
посочен в чл. 36 от 
Регламент (ЕО) № 
899/2008 на Комисията 
от 5 септември 2007г. 
2008 за определяне на 
подробни правила за 
прилагането на 
Регламент (ЕО) № 
834/2007 на Съвета, 
относно биологичното 

В случай, 
че по време на 
инспекцията се 
установи, че 
продуктите и 
веществата, които 
не са включени в 
приложения №. I 
и II от R (EО) № № 
889/2008 се взема 
мярката за 
разсекретяване 
на съответния 
район до 
конвенционален 
статут, 
продуктите, 
получени при 
конвенционалния 
статут, се 
приспадат и 
периодът на 
преобразуване се 
рестартира. 
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ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

производство и 
етикетирането на 
биологични продукти 
по отношение на 
биологичното 
производство, 
етикетирането и 
контрола, наричан по - 
долу R (ЕО) № 
889/2008. 

 Декласифи
циране на 
продуктовата / 
партидната / 
производствената 
серия (DP) * 

Прилага се за 
конкретен продукт или 
партида чрез отнемане 
на обозначенията на 
метода за биологично 
производство при 
етикетирането и 
популяризирането на 
цялата партида или 
производствени серии; 
изисква изтеглянето на 
партидата от продукти, 
засегнати от 
понижаването на 
пазара, и 
допълнителните мерки 
за контрол. 

В случай, 
че по време на 
проверката се 
установи, че има 
продукти и 
вещества, които 
не са включени в 
Приложение №. I, 
II, V, VI, VII, VIII, 
VIIIa и IX от 
Регламент (ЕО) № 
889/2008, както и 
неподходяща 
манипулация или 
обработка на 
продукти, които 
оказват влияние 
върху техния 
статус, ще бъдат 
предприети 
незабавни 
действия за 
оттегляне на 
препратките към 
метода за 
биологично 
производство и 
преработка. 
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ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

 Суспендира
не на дейността 
на оператора 

(SA) ** 

Забрана на този 
оператор да предлага 
за определен период 
продукти с указания, 
отнасящи се до метода 
на биологичното 
производство при 
етикетирането и 
популяризирането, 
което води до спиране 
на сертифицирането на 
този оператор. 

След края 
на периода на 
задържане 
инспекционният 
орган незабавно 
уведомява 
компетентния 
орган 
(Министерство на 
земеделието и 
селските райони) 
по отношение на 
статута на 
съответния 
оператор, да 
отстрани / не 
отстрани 
несъответствията, 
довели до 
спирането. Ако 
операторът е 
отстранил 
несъответствията, 
той ще се 
възползва от 
статута, който е 
бил временно 
спрян. 
Ако операторът 
не е отстранил 
несъответствията, 
той ще бъде 
изключен, като 
приложи 
мерките, 
предвидени в 
следващата точка 
(ЕО). 

 Изключване 
на оператора от 
собствената му 
система за 

Забрана на 
оператора да работи в 
системата на 
биологичното 
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ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

сертифициране 
чрез отнемане на 
сертификат и 
прекратяване на 
договора (ЕО) *** 

земеделие в случай на 
сериозни нарушения 
или причиняване на 
дългосрочни 
последици от 
производството / 
търговията с продукти 
с индикации за 
производствения 
метод. В този случай 
договорът ще бъде 
прекратен и всички 
оправдателни 
документи, издадени 
на оператора 
(сертификати), ще 
бъдат оттеглени. 
То може да се прилага 
и ако не са изпълнени 
договорните 
задължения. 

 
 
Как се оценява тежестта на несъответствието? 
Степен на несъответствие (въздействие на пазара, продължителност, 

количества) 
Оценяването на тежестта / значението на несъответствията се основава 

на обективни критерии. 
Интензивността е важен критерий. 
Неволното неспазване е нередност. Преднамерено несъответствие = 

нарушение на правилата = Престъпление. 
Несъответствието е по-лесно да се определи, когато съществуват ясни 

правила (директна употреба на неразрешени вещества, отказ за инспекция и 
т.н.). Вниманието може да бъде оценено (контекст, възможно коригиране). В 
случай на престъпление, нарушението не позволява на оператора да продава 
продуктите като органични. 

Примери за умишлени и несъзнателни несъответствия: 
Преднамерено нарушение на изискванията на регламента 
  - няма основания (напр. използване на неразрешени пестициди в 

резултат на атаката срещу вредители 
- в някои случаи може да доведе до случаи на измами 
Неволна нередност 
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

- Възможни обосновки (напр. Неинструктуриран персонал, използване на 
неправилно въведени вложени материали, използвани машини ...) 

- външен източник на нередности (замърсяване на околната среда, 
историческо замърсяване на земя или склад) 

Всички несъзнателни нередности трябва да бъдат анализирани спрямо 
възможните предприети превантивни мерки, например: (обучение на 
персонала, схема за управление на качеството, подходящ избор на култури) 
 

 
Чувствителни точки на системата за управление 
По време на одитите на Комисията, извършени от дирекцията F SANTE, 

бяха установени значителни различия в качеството и интензивността на 
инспекциите на операторите по отношение на проверката: 

1. Недостатъчен контрол на оператора 
2. Не са взети достатъчно предпазни мерки от операторите 
3. Неподходящо етикетиране 
4. Система за проследяване - неподходящо 
5. Изчислението на вход / изход е недостатъчно 
1. Недостатъчен контрол на оператора 
- инспекциите са извършени повърхностно 
- инспекторите не проверяват систематично предоставената от 

операторите информация (член 63 от Регламент (ЕО) № 889/2008); 
- Недостатъчна проверка на превантивните мерки, които операторите 

трябва да предприемат за намаляване на риска от замърсяване с 
неразрешени продукти / вещества или смесване с небиологични продукти; 

- не са установени нередности или несъответствия по време на 
инспекциите, 

- неподходящи мерки, предприети в случай на несъответствие; 
 
 
1.1 Избягване на недостатъчен контрол на операторите 
За да се включат всички критерии, които съставляват реалния риск, не 

само операторът, но и КО трябва да идентифицират потенциалната уязвимост и 
да дадат приоритет на съответните мерки за контрол. 

КО трябва да провери управлението на системата за качество на 
оператора: 

  - управлението на риска трябва да обхваща всички процеси, за да 
гарантира, че нито процесите, нито компонентите (части или цели) на 
материала могат да компрометират екологично състояние. 

- в допълнение към пълния и актуален профил на оператора, операторът 
трябва: "... в) представя по искане на контролния орган или контролния 
орган резултатите от своите програми за осигуряване на качеството." 
(Регламент (ЕО) 889/08, член 67). 
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ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

 
Профил на оператора 
Операторът включва всички други, непрекъснати или сезонни дейности в 

профила на оператора: 
Например, един земеделски производител ще включва и: 
- подробности за зеленчуковата градина / животновъдството, 
- производство на суровини (компостиране и т.н.) 
- производство на енергия (биогаз и т.н.) 
- кетъринг 
- маркетинг (дистрибуция, търговец на дребно, онлайн магазини, 

продажба на пазари, ...) 
- съхранение (собствено, подизпълнители) 
- транспорт и т.н. 
 

2. Предпазни мерки, предприети от операторите 
• система от документирани стандартни процедури (придобиване, 
внос / износ, производство / преработка, съхранение, транспорт, 
сътрудничество с чуждестранни фирми и т.н.) 

Например: 
- документиране на регулации, модификации (модифицирана версия!) 
- инструкции за етикетиране, информация, предоставена от ОК (внос, 

промени в профила на оператора и т.н.) 
 
• Ориентирани към риска стандарти за качество, включително например: 
- документирано качество на съставките и др. (спецификации, 

декларация за ГМО 
  и т.н.) 
- искания за допълнителни суровини (небиологични семена, 

конвенционални съставки) 
 
2.1 Избягване на неадекватни предпазни мерки 
За пълна прозрачност операторът записва и поддържа документирани 

записи за своята дейност и всяко съответстващо действие от момента на 
производството. 

Документацията и системата за управление на операторите следва да се 
основават и включват собствена оценка на риска (включително критични 
въпроси, например отношения със съседите, разстояние от конвенционалните 
ферми и др.). 

3. Несъответстващо етикетиране 
- Много са установените нередности при етикетирането на биологични 

продукти 
- не всички КО поискаха операторите да нотифицират състава на 

преработените продукти и т.н. 
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ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

4. Лоша проследяемост 
По-специално на преработвателите, инспекторите нямат: 

уровините 
 документите, показващи връзките между различните етапи на 

обработка (член 66 от Регламент (ЕО) № 889/2008) 
ка дали са идентифицирани партидите по време на 

всички етапи на обработката, за да се избегне смесване или обмен 
на небиологични продукти (член 26, параграф 5, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 889/2008). 

 
  
Избягване на несигурното проследяване 
Извършването на проверки за проследяване е съсредоточено върху: 
• Екологично и конвенционално паралелно производство 
- биологични суровини, използвани за небиологични продукти 
- идентични съставки / спецификации / продукт, използван за различни 

нива на качество 
 

- какао в периода на цъфтеж, банани по време на нарастващия период, 
маслини, когато културата е в бедствие ... 

- качество на продукта, цена, технически характеристики (реколта, 
свежест, време за транспортиране) на продуктите (по време на преработката / 
маркетинга има висок / нисък правдоподобен запас) 

еме) 

известия, CMR, минути и т.н.), а не само Excel таблици или 
електронен формат 

 
 
5. Недостатъци при изчисляването на вложения / изход 
Значителни различия в качеството и интензивността на инспекциите на 

операторите: 
- проверка на счетоводните документи; 
- изчисляване на вложения и изходящ баланс; 
- "Не са извършвани систематични салда за влизане / излизане и за 

произхода, а когато са извършени, инспекторите не винаги са правилно 
одитирани в документите, посочени в член 66 от Регламент (ЕО) № 899/2008." 
Източник: " Доклад на FVO - Общ преглед на биологичното производство - 
държави-членки (2015 г.) " 

 
Инструменти за добра практика: 
- Систематично извършване на входно-изходни везни и проверка на 

произхода на продуктите 
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- Прост модел за електронни таблици, включен в доклада за 
инспекцията и т.н. 

 
Етикетиране на биологични хранителни продукти 

 
Използване на термини, свързани с биологичното производство (член 23 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007) 

1. За целите на настоящия регламент продуктът се счита за имащ термини, 
отнасящи се до метода на биологично производство, ако върху етикета, 
върху рекламния материал или в търговските документи продуктът, 
неговите съставки или суровини са описани в термини, което показва на 
купувача, че неговият продукт, съставки или суровини са получени в 
съответствие с правилата за производство, определени в настоящия 
регламент. По-специално в Общността и на всеки език на Общността могат 
да се използват изразите, изброени в приложението, произведените думи и 
техните намаляващи свойства, като "био" и "еко", за етикетиране и 
рекламиране на продукт, отговарящ на изискванията на настоящия 
регламент. 

При етикетирането или популяризирането на живи или непреработени 
селскостопански продукти условията на метода за биологично производство 
могат да се използват, само когато като допълнително изискване всички 
съставки на този продукт са произведени и в съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. 
2. Условията, посочени в параграф 1, не се използват никъде в Общността и на 
който и да е от езиците на Общността върху етикета, рекламните материали и 
търговските документи на продукт, който не отговаря на изискванията, 
установени в настоящия регламент, освен ако тези термини не се прилагат за 
селскостопански продукти в храни или фуражи или очевидно нямат връзка с 
биологичното производство. 
Също така, не се използват термини, включително термини или търговски 
марки, използвани в етикетирането или рекламата, които могат да подведат 
потребителя или ползвателя като предполагат, че продуктът или неговите 
съставки отговарят на изискванията на настоящия регламент. 
 
 
Екологичен лого на ЕС  

-  
Лого, използвани при етикетирането на биологични хранителни продукти 
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

Тяхната първостепенна роля е да подкрепят купувачите, като по този начин им 
позволяват по-лесно да идентифицират продуктите, отглеждани / преработени 
в съответствие с принципите, приложими за биологичното земеделие. 
Екомаркировката на ЕС 
  - се използва само ако продуктът е произведен в съответствие с изискванията 
на Регламент (ЕО) № Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008, 
сертифицирани от инспекционен и сертифициращ орган. 
- задължително е за всички предварително опаковани биологични хранителни 
продукти, произведени в рамките на Европейската общност. За продуктите, 
внасяни от трети страни, характерът е доброволен. 
Заедно с това лого, трябва да се посочи произхода на използваните суровини: 
- Селско стопанство в ЕС - ако идват от територията на държавите-членки 
- Селското стопанство извън ЕС, ако идва от страни извън ЕС 
- Селско стопанство от ЕС / извън ЕС - ако произходът е смесен 
Посоченото по-горе означение "ЕС" или "извън ЕС" може да бъде заменено или 
допълнено с името на държава, ако цялата земеделска продукция на продукта 
е отгледана в тази държава. 
За означението "ЕС" или "извън ЕС" по-горе намалените количества на 
съставките, измерени по тегло, могат да бъдат пропуснати, при условие че 
общото количество пропуснати съставки, измерено по тегло, не надвишава 2% 
от общото количество суровини от земеделски произход. 
Национално лого  “ae”  

-  
 
  - използването му не е задължително, но се препоръчва за биологични 
продукти, произведени в Румъния, които са регламентирани от разпоредбите 
на Наредба №. 317/2006, което изисква одобрението на Министерството на 
земеделието и селските райони. 

 
Сертифицираща марка орган на инспектиращия и сертифициращ орган 

- използването му не е задължително и може да бъде използвано само 
при одобрение от собственика и след заплащане на такса. 

 
 
 
 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

 
Оценка на риска в биологичното земеделие 
 
Литература: 
R (CE) 882/2004 - Чл 
R (CE) 834/2007 - чл. 4, 27.3 
R (CE) 889/2008 - Чл. 26, ал. 2, чл. 3, чл. 65, чл. 92с 
 
Определения (съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002) 
 
 
"Риск" означава функция на вероятността от отрицателен ефект върху 

здравето и тежестта на този ефект, определена от опасността; 
"Анализ на риска" означава процес, състоящ се от три взаимосвърани 

компонента: оценка на риска, управление на риска и комуникация на риска; 
"Оценка на риска" означава научно обоснован процес, състоящ се от 

четири етапа: идентификация на опасностите, характеристика на опасност, 
оценка на експозицията и характеризиране на риска; 

"управление на риска "означава процесът, различен от оценката на 
риска, който оценява алтернативните политики чрез консултации със 
заинтересованите страни, като взема предвид оценката на риска и други 
легитимни фактори и, ако е необходимо, избира подходящи варианти за 
превенция и контрол; 

"Комуникация на риска" означава интерактивен обмен на информация и 
мнения по време на процеса на анализ на риска по отношение на опасностите и 
рисковете, рисковите фактори и възприемането на риска между оценителите 
на риска, ръководителите на риска, животновъдния и хранителния сектор, 
академичната общност и други заинтересовани страни, включително 
обяснението на констатациите от оценките на риска и базата на решенията за 
управление на риска; 

"Опасност" означава биологичен, химичен или физичен агент, 
присъстващ в храната или фуража, или състояние на храната или фуража, 
които имат потенциал да причинят отрицателен ефект върху здравето; 

"Проследяемост" означава способността да се проследяват и проследяват 
конкретни храни, фуражи, животни за производство на храни или вещества, 
предназначени да бъдат включени или очаквани да бъдат включени в 
определени храни или фуражи, по време на всички етапи на производство, 
преработка и разпространение; 

 
 
Съгласно чл. 92в от Регламент (ЕО) 889/2008: 
Компетентните органи изискват от контролните органи да предоставят 
документация за процедурата за анализ на риска, която използват. 
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 БЪДЕЩЕ! 
 

Процедурата за анализ на риска е разработена по такъв начин, че: 
а) резултатът от анализа на риска представлява основата за определяне на 
интензитета на необявените или обявените годишни инспекции и посещения; 
б) извършват допълнителни инспекции с произволен контрол, извършени в 
съответствие с член 65, параграф 4, за поне 10% от договорените оператори в 
зависимост от рисковата категория, към която принадлежат; 
в) най-малко 10% от всички инспекции и посещения, извършени в съответствие 
с разпоредбите на член 65, параграфи 1 и 4, са необявени; 
г) подборът на оператори, предмет на неоповестявани инспекции и посещения, 
следва да се извършва въз основа на анализ на риска и на планираните 
проверки и посещения въз основа на нивото на риска. 
 

Съгласно чл. 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004, Общи задължения по 

отношение на организацията на официалния контрол: 

1. Държавите-членки гарантират, че официалният контрол се извършва 

редовно на база чувствителна към риска и с подходяща честота, за да се 

постигнат целите на настоящия регламент, като се вземат предвид: 

а) идентифицирани рискове, свързани с животни, фуражи или храни, 

предприятия за фуражи или храни, използването на фуражи или храни или 

всеки процес, материал, вещество, дейност или операция, които биха могли да 

засегнат безопасността на фуражи или храна, здравето на животните или 

хуманното отношение към животните; 

б) предшествениците на стопанските субекти в областта на фуражите и 

храните за спазването на законодателството в областта на фуражите и храните 

и разпоредбите за опазване здравето на животните или хуманното отношение 

към животните; 

в) надеждността на всеки от собствените си проверки, които вече са 

извършени, и 

г) всякаква информация, която може да показва несъответствие. 

2. Официалният контрол се извършва без предварително 

предупреждение, освен в случаите на одити, изискващи предварително 

уведомяване на стопанските субекти в областта на фуражите или храните. 

Официалният контрол може да се извършва и ad hoc. 

Съгласно чл. (4) При общата оценка на риска от неспазване на правилата 

за биологично производство най-малко: 

- резултатите от предишни проверки 

- количеството на съответните продукти и 

- рискът от смяна на продуктите 
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Съществуват няколко вида рискови фактори за биологичното 

производство: 

- наследени рискови фактори - са рискови фактори, които вече са налице 

и не зависят от дейността на оператора (наличие на тежки метали в почвата, 

замърсена вода, замърсен въздух); 

- рискови фактори, свързани с извършената дейност - са общи за един 

вид дейност (наличие на ГМО в храната, замърсяване на остатъци от пестициди 

в единици за опаковане на плодове, смесване на продукти в паралелни 

единици) 

- рисковите фактори, свързани с оператора, са рискови фактори, които 

зависят от организацията и сериозността на оператора и могат индиректно да 

повлияят на продукта (нестабилност на цените на продуктите, икономически 

проблеми, липса на суровини, необучен персонал) 

Другите критерии за риск могат да включват, но не се ограничават до: 

- вида оператор (производител, преработвател, търговец, вносител и 

т.н.) 

- структурата на извършената дейност (фаза на производство, персонал и 

т.н.) 

- оператори със смесена дейност (производство / преработка) 

- вида и стойността на продуктите 

- бързо нарастване на производството 

- брой жалби 

- подозрения за измама 

- други критерии. 

Румънската акредитационна асоциация RENAR предлага в регламента 

конкретни примери за информация за околната среда и / или рискови фактори, 

които да бъдат взети предвид при оценката на риска, а именно: 

Производство на зеленчуци: селскостопански продукти / основен вид 

производство; производствени методи; площта на стопанството; съответни 

несъответствия през последните три години; оператори, ползващи се от 

дерогации относно паралелни култури; оператори, които разчитат на 

подизпълнители за културни дейности; отглеждане на видове, застрашени от 

ГМО. 

Животновъдство: вид производство; производствени методи; размера на 

стопанството; съответни несъответствия през последните три години; 

оператори, ползващи се от преходни или извънредни мерки, предвидени в 

Регламент (ЕО) № Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008; 
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ферми с различни животински видове; доставките на храни от малки 

доставчици; сухо вещество в храните за животни; внедряването на системата 

HACCP в метода на биологичното производство; употребата на ГМО. 

Обработка: размерът на оператора (по отношение на оборота / броя на 

сделките) - в географската ширина на оператора, тъй като той не е общ 

параметър за всички ОП; видове продукти; класификация на операторите / 

брой сертифицирани продукти; съответни несъответствия през последните три 

години; непрекъснато вариране на доставчиците; прилагане на система за 

качество; броят на доставчиците, изложени на риск от ГМО; единици за 

обработка на органични продукти; единици, които са извършили частично или 

изцяло дейности, възложени на външни изпълнители; внедряването на 

системата HACCP в метода на биологичното производство; продукти, 

преработени със суровини, изложени на риск от ГМО. 19) 

Също така в специфичния регламент за RENAR се определят следните 

рискови класове, в които операторите трябва да бъдат класифицирани в 

резултат на резултатите от оценката на риска: 

  Клас 1: оператори с нисък риск - когато се прави годишно посещение и 

не се правят опити. 

Клас 2: Средни рискови оператори - за които се изпълняват две 

посещения. За операторите от тази група тестовете се извършват върху 

представителна извадка от цялата група, избрана на статистическа основа. 

Клас 3: Високорискови оператори - където КО ще направи три посещения 

(от които необяснено по избор на КО) и поне един тест за 100% от членовете на 

групата. 

 

Процедура за вземане на проби в системата за биологично производство 

КО може да взема проби и да извършва лабораторни тестове за 

откриване на възможно замърсяване с неразрешени продукти за биологично 

производство. Изпитването е задължително, когато се подозира използването 

на неразрешени продукти за биологично производство и / или случайно 

замърсяване с такива продукти. 

Регламент 882/2004, чл. 12, официални лаборатории, предвижда, че: 

  1. Компетентният орган определя лабораториите, които могат да 

извършват анализа на пробите, взети по време на официалния контрол. 
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2. Компетентната власт обаче може да определи само лаборатории, 

които работят и са оценени и акредитирани в съответствие със следните 

европейски стандарти: 

а) EN ISO / IEC 17025 относно "Общи изисквания за компетентността на 

лабораториите за изпитване и калибриране"; 

б) EN ISO / IEC 17011 относно "Общи изисквания за акредитиращи органи, 

акредитиращи органи за оценка на съответствието"; 

като се вземат предвид критериите за различните методи за изпитване, 

установени в законодателството на Общността в областта на фуражите и 

храните. 

3. Акредитацията и оценката на лабораториите за изпитване, посочени в 

параграф 2, могат да вземат предвид индивидуални изпитвания или групи за 

изпитване. 

4. Компетентният орган може да отмени посочването, предвидено в 

параграф 1, когато вече не са изпълнени условията, посочени в параграф 2. 

Регламент (ЕО) 889/2008, чл. 92, e, c, ii) предвижда, че: Контролният 

орган трябва да има стратегия за вземане на проби въз основа на риска, 

вземане на проби и лабораторен анализ. 

 

Стратегия за вземане на проби 

Изборът на оператори за вземане на проби следва да се основава на обща 

оценка на рисковете от неспазване на методите за биологично производство. 

Общата оценка се отнася за всички етапи на производство, преработка и 

разпространение на биологични продукти. 

Рисковите фактори, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на 

плана за вземане на проби, могат да включват:ю 

- резултатите от предишни проверки 

- количеството на посочените продукти 

- рискът от промяна на продукта 

Но също така и следните фактори: 

- замърсяване на околната среда 

- риск от химично или биологично замърсяване 

- използването на оборудване / инсталации за обработка на органични и 

конвенционални продукти 

- внос от страни с история на замърсяване / замърсяване 

- големия брой парцели, управлявани от един и същ оператор 

- използване на оборудване за наемане 
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- Чувствителност към болести и вредители на някои култури. 

 

 

ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Материал на пробата = Идентифицируемо количество продукти с 

характеристики, за които се приема, че са еднакви (например плодове, листа 

на парцел, земя на фонд, кутии за плодове в склад) Трябва да се вземат проби 

от материалите в складовете да направи индивидуализирана и идентифицирана 

производствена партида и за която организацията има регистрационна система, 

която позволява признаването на характеристиките. 

Материалите, които са подложени на проверка, дори на полето, трябва да 

бъдат ясно определени. Обикновено те съвпадат с части от растения или части 

от земя от земеделски парцел или контейнери, поставени в склада или други. 

Добре е, когато продуктът, който се анализира, е идентифициран като 

многокомпонентен монтаж, всяка част трябва да бъде подложена на отделно 

вземане на проби. 

За полеви продукти трябва винаги да се вземат отделни проби от няколко 

парцела от една и съща организация. 

Материалите, от които се вземат проби за складовете, трябва да принадлежат 

към една и съща партида, ясно идентифицирана от оператора или, ако това не 

е така, от инспектора за вземане на проби, чието лого или друга буквено-

цифрена отметка трябва да бъде посочена в доклада от инспекцията . 

Лот = набор от единици за продажба на селскостопански продукт, получен при 

почти идентични обстоятелства. Производствената партида може да бъде 

идентифицирана в земеделските стопанства и в случай на един и същ сорт и / 

или вид, като тази от един или повече парцели, която се държи отделно от тази 

на друг парцел или няколко други парцела. 

В случай на извадки от суровини, съхранявани в организацията, инспекторът и 

операторът трябва да осигурят вземането на проби от продукти, за които е 

известен точният произход и който позволява проследяване на евентуалния 

доставчик. 

Ако вземането на проби се извършва на място (за продукти, части от растения 

и почви), трябва да се осигури хомогенност на разглеждания парцел. 

Проба  Ако тази култура продължава върху земи, които имат различни аспекти 

(позициониране, дренаж и т.н.), те се индивидуализират и анализират отделно. 

Елементарна проба = количеството, от което е взета пробата от една точка на 

парцела или частта. 
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средно = представителна проба, състояща се от няколко точкови проби и 

подложена на лабораторни изследвания за разпръснати материали. 

Лабораторна проба = проба за лабораторията, състояща се от представителна 

проба от крайната проба. 

Контра проба (за оператора) = представителна квота в крайната проба за 

контрол от контролираната проба в избрана от нея лаборатория. 

Контра проба (за сертифициращия орган) = 2 представителни квота в крайната 

извадка за окончателна проверка от сертифициращия орган. 

Агенти за вземане на проби: са технически инспектори, регистрирани в 

Асоциацията на техническите инспектори и консултанти, упълномощени да 

извършват това, принадлежащи към лаборатории, с които конвенции или 

инспектори на сертифициращия орган 

Вземане на проби = методи за вземане на проби за контрол на съществуването 

на забранени продукти и вещества, които не отговарят на изискванията на 

приложимите разпоредби. 

 

 

МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Лицето, което получава таксата по време на вземането на проби, трябва да 

бъде снабдено с: 

- гумени ръкавици за еднократна употреба (за работа с веществата, от които се 

вземат проби); 

- пластмасови торбички с хладилен капацитет с достатъчен капацитет (2 литра, 

4 литра) 

- контейнери от стъкло или друг подходящ материал за течни вещества, 

- уплътнения за запечатване на контейнера, съдържащ пробата от пробата 

- Канап / тел за затваряне на чанта и етикети, 

- нож за присаждане на зелени части, 

- сонди или сондажи, вземане на проби от почвата, 

- пластмасови кофи или пластмасови торбички за вземане на проби, 

- термични контейнери (за носене на пробата, изискваща специални 

температурни условия). 

Агро-хранителни продукти 

а) Продукти в складове и разпределителни пунктове 

   

Хомогенни вещества или продукти, които се съдържат в един контейнер: взема 

се представително количество от масата, взимаща пряко проба за анализ 
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(крайна проба), напр. зехтин в един резервоар, пшеничен боб от купчина или 

силоз, 

Хомогенни вещества или продукти, съдържащи се в няколко контейнера: 

вземат се частични количества (единични проби) от различни съдове, подбрани 

според случая и представителни за порцията: частични количества се събират 

и смесват (обща проба), за да се получи пробата за анализ например зехтин от 

няколко цистерни, пшеница от няколко торби, 

Нехомогенните вещества или продукти, съдържащи се в единичен контейнер 

за насипни количества и задържани в горната, централната и долната част на 

масата (елементарна проба), се вземат частично, частичната част (частична 

проба) на частта се събира и смесва) получете пробата за анализ (крайна 

проба), (виж например проба Nobbe за вземане на проби от зърнени култури), 

Нехомогенни вещества или продукти, съдържащи се в няколко контейнера: 

Частични количества (точкови проби) се вземат от различните избрани по 

подходящ начин контейнери (елементарна проба), представителни за частта: 

частичните количества се събират и смесват (глобална проба), за да се получи 

пробата за анализ окончателен) 

   

б) Брой единични проби, които трябва да бъдат взети 

Тегло на пробата, подлежаща на вземане 

на проби в килограми 

Минимален брой проби, които трябва да се 

вземат 

< 50 

50 – 500 

> 500 

3 

5 

10 

Когато теглото на партидата, от която се вземат проби, не може да бъде 

оценено с достатъчна точност, броят на единичните проби, които трябва да се 

вземат, може да се определи по следния начин: 

Брой опаковки или единици на мястото, 

от което ще се вземат проби 

Минимален брой опаковки или единици, 

които трябва да бъдат взети 

< 25 

26 – 100 

> 100 

1 

5 

10 

  

Тези елементарни проби след това се комбинират, съставляващи общата 

проба, която е хомогенна и евентуално намалена, разделя се на 

представителни части, всяка от които представлява лабораторен тест. 

в) Елементарен размер на пробата 
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Количеството за всяка елементарна проба, всяка от които съвпада с крайната 

проба, не трябва да бъде по-малко от четири пъти количеството, необходимо 

за лабораторната проба. 

 

 

Вземане на проби от селскостопански продукти на полето 

 

В допълнение към пробите от полетата за вземане на проби, както е описано 

по-долу, се вземат проби от семена от същия размер като тези от полето, които 

са били взети от оператора преди сеитбата, за да се провери липсата на 

обработка на продуктите за растителна защита. 

По време на всяка фаза на развитие на вегетативните култури, преди 

прибиране на зрели продукти и за които описаните методи за вземане на проби 

са описани по-долу, части от растенията се отстраняват: листа, стъбла, 

подправки или сурови люспи (ако има такива) за индустриални култури 

(грамацейни и маслодайни), външни листа от растения за зеленчукови култури, 

изложени листа и дъното на короната, малки плодове (ако има такива) за 

овощни дървета. 

Изборът на точки за вземане на проби за образуване на елементарни проби се 

извършва благодарение на големия брой и място, съгласно методите, описани 

за бране на продукти. Всяка проба ще бъде съставена от 500 g материал. 

Промишлени култури 

Методи за вземане на проби и размер на елементарни проби 

Пробите трябва да се вземат от цялата култивирана област, включително от 

външния ръб. 

Количеството селскостопански продукти, необходимо за производството на 

представителна проба, варира от едно растение в друго. 

 

а) Зърнени култури за производство на зърнени култури. Не по-малко от 10 

малки участъка (около 0,1 m2) ще бъдат индивидуално подбрани на цялата 

повърхност на културата, включително периметъра. Нарежете пръчките на 

около 10 см от земята и след това разделете семената от останалото. Ако е 

налице механичен комбайн, целият парцел може да бъде събран, но 

пробите от остатъчни вещества трябва да включват и материал, взет от 

крайните участъци на полето, за да се подчертае всяко замърсяване или 

нехомогенност. 
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Подгответе пробите, като вземете не по-малко от 10 удара от зърното и / или 

сламата от комбайна равномерно, така че да се вземе предвид цялата култура. 

Количество 

А - царевица (зърно и кочани) Проби от 2 кг 

Б - малки зърна (пшеница, ечемик, ориз, ръж, овес и т.н.) Проби от 1 кг 

б) Фураж и слама. Растенията ще бъдат събрани, след като са били нарязани. 

Запишете височината, на която е направено рязането, и избягвайте 

замърсяване със земята. Пробите ще трябва да 

състоящ се от вземане на проби от не по-малко от 10 точки (около 0,1 m2) от 

участъка. 

Количество 

 

А - трева и фураж с малки листа (детелина, трева, 

различни) 

Проби от 1 кг 

B - широколистни (люцерна, листа от цвекло и т.н.) Проби от 2 кг 

C - слама (всички зърнени култури, с изключение на 

царевицата) 

Проби от 1 кг 

D - фуражна царевица (зелени растения на различни 

стадии на растеж) и сухо угояване (сухи части от 

растения, останали след прибиране на реколтата) 

5 растения (без корени 

Е - други растения, използвани за храна за животни Проби от 1-2 кг обикновено 

са достатъчни, в зависимост 

от естеството на материала 

 

в) Маслодайни семена 

Фъстъци - Количество: 0,5 кг семена (или 1 кг семена с влакнеста част) 

Памук - Памукът ще бъде събран по време на нормалния период на прибиране 

на реколтата и най-голямата част от влакното ще бъде отрязана от семената. 

Сума: 0,5 кг чисти семена (или 1 кг с влакнеста част) 

Слънчоглед - Изберете зрелите върхове от целия участък, както е подходящо, 

и издърпайте семена чрез разклащане. Количество: 1 кг семена. 

Сусам, рапица, соя – събират се върховете , когато достигнат стадия в който се 

берат и се събират  семената. Сума: 0,5 кг семена. 

Зеленчукови и плодови култури 

Методи за вземане на проби и размер на елементарни проби 

Точки за вземане на проби - във всеки от пунктовете за вземане на проби във 

всяко предприятие трябва да се извършат най-малко 5 точкови проби (за всяка 
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точка на вземане на проби) за всеки сорт, който трябва да се контролира, след 

като се изберат единни и статистически представителни методологии (напр. 

кръстосано вземане на проби, метод на латиница квадрат, метод на случаен 

блок и т.н.). 

 

а) Зеленчуци 

Броят на глобалните проби - трябва да се оцени въз основа на контролираната 

площ на парцела: 

 

Повърхност (м2) Минимален брой проби, представляващи 

средната проба 

По-малко от 2000 квадратни метра 

От 2.001 до 5.000 кв.м. 

От 5.001 до 10.000 кв.м. 

За всеки 5 000 кв.м. 

1 

3 

5 

1 допълнителна извадка 

 

Корени зеленчуци, с клубени и луковици - след извличането на зеленчука от 

земята, цялата земя, уловена от него, ще бъде премахната от него, но без 

измиване. 

Когато листата се използват като храна, те трябва да бъдат взети поотделно. 

Елементарен размер на пробите: 

а - големи корени, луковици и клубени (червено цвекло, 

захарно цвекло, фуражно цвекло, лук, сладки картофи, ряпа 

и т.н.) 

Проби от минимум 2 кг 

б) малки корени, луковици и клубени (моркови, репички, 

арпаджик и т.н.) 

Проби от 1 кг 

 

Зеленчуци с листа, стъбло, плодове - проби от зеленчуци (грах или боб), ще 

бъдат взети проби, като се вземат само най-пряко изложени на лечение, а не 

тези, покрити с листа. Отстранете земята от зеленчуците (например от 

целината). 

Елементарен размер на извадката: 

а - листни или ягодови зеленчуци с големи размери (зеле, 

карфиол, броколи, напи и т.н.) 

Проби от 0,5 кг 

б – зеленчуци със средни листа и стъбла (аспержи, 

брюкселско зеле, цикория, маруля, спанак, ряпа и т.н.)  

Проби от 1 кг цели 

зеленчуци 

c – зеленчуци с малки листа и стъбла (магданоз, босилек, Проби от 0,5 кг цели 
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рукола, арпаджик и др.)  зеленчуци 

d - големи плодови плодове (тикви, пъпеши, патладжани и 

т.н.) 

Проби от 1 кг (броят 

плодове ще се оценява в 

зависимост от 

повърхността) 

е - средни плодови зеленчуци (чушки, домати, краставици и 

др.)  

Проби от 1 кг плод 

f - малки плодови зеленчуци (люъи чушлета и др.)  Проби от 250 грама 

плодове 

g - бобови зеленчуци (боб, грах, зърна и др.)  Проби от 1 кг с шушулки 

 

 

б) Плодови дръвчета 

В случая на овощните дървета броят на световните проби може да се 

индивидуализира според броя на растенията, които ги съставят: 

Брой растения  Număr minim de probe 

Минимален брой проби 

По-малко от 50 растения 

От 50 до 300 растения 

От 301 до 600 растения 

За всеки 300 допълнителни растения 

1 

3 

5 

1 допълнителна извадка 

Пробите трябва да се вземат и в нехомогенните части на контролната зона 

(външни редове, близо до човешки конструкции, в близост до ямите, в близост 

до парцелите с други култури, подложени на обработка, която по някакъв 

начин може да замърси културата под контрол). 

Реколтата от плодове трябва да се изследва от външната корона: отдолу (за 

проверка за евентуално растително третиране) и отгоре (за да се проверят 

случайните плаващи феномени). 

Всяка елементарна проба с тегло най-малко 1 kg (0,5 kg за дребни плодове) 

трябва да съдържа равен брой единици с еднакъв търговски размер и 

характеристики, тя да се състои от най-малко 10 плодове (или 5 единици, ако 

общото тегло надвишава 5 кг). 

Ако общата проба е прекалено висока, окончателният тест трябва да се получи 

от предходния, разделен на четвърти и да се премахнат две диаметрално 

противоположни, като се смеси и се раздели оставащото количество, докато се 

достигне необходимото количество. 
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Почва 

а) периоди на вземане на проби 

Времената за вземане на проби обикновено зависят от типа култура: 

• За треви (пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес и др.), Фуражни 

растения (детелина, люцерна и др.) и маслодайни култури (соя, рапица, 

сусам, слънчоглед, фъстъци и др. 

- преди сеитбата 

- при поникване след засяването 

- след поникване, в началните етапи на вегетативно развитие 

• за зеленчукови култури: 

- преди сеитбата или преди окончателното фиксиране на филиите 

• за земи с насаждения: 

- при възобновяване на вегетативното развитие 

Тъй като целта на вземането на проби е да се провери съответствието на 

производствения процес с изискванията на биологичното земеделие (както по 

отношение на забраната за употреба на продукти за растителна защита, така и 

на продукти за оплождане и подобряване, не се допускат) да правят проби по 

всяко време на годината. 

 

б) Зона за вземане на проби 

За всички култури - зоната за вземане на проби ще бъде индивидуализирана, 

като се очертава площ, която споделя цвета и външния вид, реда на 

култивиране, култивираната и спонтанна растителност 

Вземането на проби се извършва в цялата очертана педологична област: това 

се прави и ако делиминираната площ има намалена площ. 

 

в) Брой и разпределение на пробите 

За всички култури - точките за вземане на проби трябва да бъдат избрани в 

зоната за вземане на проби по протежение на следата, която е изчертана върху 

нея, образувайки среден диагонал. Тези следи ще бъдат взети от 5 до 15 

точкови проби на хектар въз основа на размера на изследваната площ за 5 

хектар площи, като се вземат 5 точкови проби. 

 

г) Дълбочината на вземането на проби 

На обработваемата земя или подлежащи на преобръщане и повторно смесване, 

пробата се взема от максималната дълбочина на почвата. 
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В овощните градини пробата се взема в по-малко или без затревени площи на 

дълбочина от 20 до 40 см. 

 

 

д) Извършване на елементарно вземане на проби 

При всички култури, след като мястото за вземане на проби се отстрани 

поотделно, ако е необходимо, растителността, покриваща почвата, верте- 

зовата сонда или свредлото се вкарват вертикално до желаната дълбочина и 

извадката от елементарното поле се извлича при пясъчна или прахообразна 

почва. Въведени в почвата диагонално, обръщайки голямо внимание на 

избраната дълбочина при много компактен или висок скелет, който не 

позволява използването на сондата, ще копаят малка част от вертикалните 

стени до избраната дълбочина. След това ще се постави вертикално парче, за 

да покрие целия слой, като се запази постоянната част от земята, която идва от 

различни дълбочини. 

 

е) Образуване на средната извадка 

За всички култури, различни от ориз, различните точкови проби ще бъдат 

въведени, докато се вземат в кофата, кофата ще бъде преобърната върху 

твърда повърхност, покрита с кърпа, земята и хомогенатът ще бъде смесена 

внимателно, ако пробата трябва да бъде намалена , от хомогенното поле в 

буква а), при необходимост около десет проби от по 50 g всяка, разпределени 

по цялата повърхност и покриващи цялата дебелина на сборната проба, се 

комбинират, за да образуват една или повече крайни проби, с максимално 

тегло от 500 грама. 

 

След одитите от ГД "Здравеопазване и Храна" бяха установени следните 

ситуации (Заключения от Андалусия, Испания, 2016 г.): 

- не всички контролни органи са имали писмени указания относно вземането на 

проби, което означава, че инспекторите не са имали адекватно ръководство 

относно вземането на проби; 

- взетите проби не винаги са били представителни и не винаги е било 

гарантирано съхраняването на проби за откриване ПЧП; 

- пробите от ПЧП и ГМО не винаги се вземат от персонала на контролните 

органи или лабораториите (това не е в съответствие с изискванията на ISO 

17065, параграф 6.2.2.1 "... OC трябва да възлага дейности на външни 
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изпълнители оценка само за органи, които отговарят на изискванията, 

приложими към съответните международни стандарти ...) " 

Тези нередности могат да отслабят надеждността на получените резултати. 

 

  

Примери за добри практики при работа с програми за вземане на проби: 

- пробите бяха взети във веригата на производство и преработка въз основа на 

установените рискове. 

- В допълнение към преработените продукти и фуражите, бяха взети проби от 

листа и почвата. 

Липса на ясни официални критерии за процедурите за вземане на проби за 

продукти, различни от растителен и животински произход 

- представя риска, че тълкуването на лабораторните резултати е повлияно 

от вземането на проби, което не е представително за неговата цел. 

Липса на ясни официални критерии за целите на анализите 

- В повечето случаи газовата хроматография се използва като единствената 

техника за откриване на лаборатории 

От НАСОКИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕ И ХРАНИ И ХРАНИ (Заключения от Полша, 

2015 г.): 

ДОБРИ ПРАКТИКИ: 

- Създават се национални и общностни програми за контрол на остатъчните 

вещества от пестициди в храните и включват редица биологични 

производствени проби. Също така се вземат проби за контрол на вноса. 

- Една лаборатория е определена като Национална референтна лаборатория 

(НРЛ), а също и тези, използвани за биологично производство. Плодовете и 

зеленчуците са тествани за 260 пестициди, 247 зърнени култури и 45 

животински продукти за животински продукти. 

 

Предпазни мерки, предприети от операторите 

 

Според Рег. 889/2008, чл. 63, ал. 1, буква в) операторите разработват и 

изпълняват "предпазните мерки, които трябва да се вземат, за да се намали 

рискът от замърсяване от неразрешени продукти или вещества и мерките за 

почистване, които трябва да се вземат на мястото на съхранение и като цяло 

производствена верига на оператора ". 

Операторът може сам да вземе проби за анализ, като част от предпазните 

мерки, за да идентифицира замърсяването от входящите бездействия. 
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  Всеки положителен резултат за неприемливи вещества предизвиква 

подозрение (ниво на действие). 

• Необходимо е допълнително разследване 

• Поисква се гледната точка на оператора за идентифицираното замърсяване 

• причината може да е извън контрола на оператора 

• ако подозрението не е отстранено, продуктът е блокиран 

• Анализ на фундаменталните причини 

Разследването идентифицира "източника" на нередовността и обхвата на 

засегнатите продукти. Средствата, използвани за разследването, могат да 

включват: 

- упражнения за проследяване 

- допълнително вземане на проби и анализ (същата или различна партида, 

суровини и т.н.) 

- Преоценка на потенциалните опасности във веригата за доставки 

- Идентифициране на корена на проблема 

Ако подозрението бъде потвърдено (член 889/2008, член 91): 

- операторът може да е длъжен да премахне засегнатата партида и 

всички указания, отнасящи се до биологичното производство 

- ОК трябва да информира компетентния орган 

- Допълнителни санкции могат да бъдат наложени в зависимост от 

естеството на констатацията и резултата от разследването 

Ако подозрението не бъде потвърдено в определен период от време, 

временните мерки са високи. 
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Брой на уведомленията за ОФИС, открити в Италия за внесени биологични 

продукти (2013-2016 г.) 

 

Продукти - остатъци от пестициди, открити в Италия за внесени биологични 

продукти (2013-2016 г.) 
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Концепцията за проследимост = следата на хранителния продукт от 

производството до продажбата му и обратноsa şi invers 

 

Съгласно ISO 9000: 2005 проследяването е способността да се извлича 

историята, реализацията и местоположението (местоположението) на това, 

което се разглежда. Ако се позоваваме на продукти, това определение 

предполага възможността за извличане, в зависимост от случая, на произхода 

на материалите, компонентите и продуктите, включени в крайния продукт, 

историята на производството на продукта и / или местоположението му след 

доставката. В резултат на това системата за проследяване записи и следи 

производствения процес, като започне от приемането на продуктите, частите и 

материалите от доставчиците, обработва ги и ги разпределя като готови 

продукти. 

 

Значението на проследимостта за организацията 

Идентифицирането на продуктите и техните компоненти е особено важно за 

серийните производствени компании, но е абсолютно необходимо за компании 

с малка и уникална серийна продукция. Проследяемостта на даден продукт е 

важна поради следните причини: - Предотвратява излизането на продуктите от 

контрол по време на производствения цикъл; - улеснява отделянето и 

изтеглянето на дефектните продукти; 

компоненти, които отговарят на спецификациите, а не тези, които не отговарят 

на изискванията; - улеснява процеса на отстраняване на проблеми и 

предприемане на коригиращи действия; Дейностите могат да бъдат 

контролирани само ако състоянието на продукта е ясно. Ясната идентификация 

на продукта може да избегне недоразумения относно случилото се с продукта и 

какво ще се случи. 

 В Регламент 178/2002 прие задължителната система за проследяване на 

храните. Този регламент съдържа общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните, установява създаването на 

Европейски орган за безопасност на храните и установява процедури за 

безопасност на храните. 

Операторите в хранителната и фуражната промишленост трябва да могат да 

идентифицират всяко лице или фирма, които са доставили своите суровини 
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(...) и идентифицират едновременно с кого са предали своите продукти. 

Разпоредбите на Наредба на Комисията №. 178/2002 са изцяло възприети от 

Закон №. 150 / 14.05.2004 г. относно безопасността на храните, която урежда 

задълженията на румънските агенти в тази насока 

 

Кодекс - принципи за проследяване 

• Защита на потребителите и улесняване на търговията чрез точно описание на 

продукта; 

• Проследимостта трябва да се комбинира с други мерки и изисквания; 

• Целта, целите и спецификациите трябва да бъдат описани много ясно. 

 

Ползи от на проследимостта 

1. Управление на риска и безопасност на храните (отзоваване на продукта) 

2. Контрол и проверка (предотвратяване на измами) 

3. Ефективност и управление на веригата за дистрибуция (ефективно 

управление, бързи решения) 

4. Достоверност и осигуряване на качеството (автентичност, стандарти, 

маркетинг) 

5. Информация и комуникация - с потребителите? (прозрачност, видимост) 

 

Проследимостта на хранителната верига се отнася до цялата информация, 

която се получава от "от страна на потребителя", за да отиде по-дълбоко в 

продуктивни и качествени променливи. Цялата тази информация трябва да се 

управлява чрез истинска "информационна система за хранителната верига" с 

различни точки за достъп, например за обществеността, здравния орган, 

сертифициращите органи, отговорния технически персонал и управлението на 

бизнеса с цел създаване на напълно прозрачна система. 

За постигането на тази цел са необходими следните основни документи 

(Toncea, I): 

а) Техническия регламент (или наръчник) за проследимост, чийто принцип е 

описанието на това, което се извършва, и разбира се, правиш това, което е 

написано, за да се гарантира проследимостта на хранителната верига; 

б) документация за производствената система, съдържаща оперативни 

процедури, технически процедури, специфични работни инструкции и мерки, 
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които хранителната верига трябва да предприеме, за да гарантира правилното 

функциониране на системата за проследяване; 

в) Схема за сертифициране, която очертава правилата, с които 

регулаторният орган и операторите на тази верига трябва да взаимодействат 

помежду си и да гарантират за продуктовото съответствие с критериите за 

сравнение; 

г) Процесната диаграма е скица, показваща различни фази на производство. 

Също така, тази скица очертава фазите, в които проследяването може да бъде 

загубено. Това е документ, описващ историята на продукта (най-близък до 

продажбената единица); 

д) Планът за контрол е документ, който определя вида и начина на 

операциите по верификация на продуктите по време на производствения цикъл 

(вземане на проби, химически анализ, лаборатории и др.). 
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