
БУЛГАРКОНТРОЛА АД

ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Списък на най-често използвани стандарти, регламенти, наредби
и други нормативни документи 

1. БДС EN ISO/IEC 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за
сертификация на продукти, процеси и услуги.

2. НАРЕДБА  №  5  от  3  септември   2018г.  за  прилагане  на  правилата  на  биологично
производство етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна  дейност за
спазванена  правилата  на  биологичното  производство,  както  и  за  последващ официален
надзор върху контролиращите лица( обн. Д.В. бр. 75, изм. и доп. Д.В. бр. 93 fj 09.11.2018,
изм. и доп. Д.В. бр.35 от 30.04.2019 и изм. и допълнение Д.В. бр. 33 от 07.04.2020).

3. ЗАКОН  за  прилагане  на  общите  организации  на  пазарите  на  земеделски  продукти  на
Европейския съюз от 01.01.2007г.  (  изменение и допълнение Д.В. бр. 19 от 11.03.2016, в
сила от 01.04.2016).

4. РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  834/2007  НА  СЪВЕТА  от  28  юни  2007  година  относно
биологичното  производство  и  етикетирането  на  биологични  продукти  и  за  отмяна  на
Регламент (ЕИО) № 2092/91. ( от 01.07.2013).

5. РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 за определяне на
подробни  правила  за  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на  Съвета  относно
биологичното производство и  етикетирането на  биологични продукти по отношение  на
биологичното производство, етикетирането и контрола (изм. и допълнение  12.11.2018 ).

6. РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  1235/2008  НА  КОМИСИЯТА  от  8  декември  2008  година  за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
по  отношение  на  режим  за  внос  на  биологични  продукти  от  трети  държави  (изм.  и
допълнение 08.05.2016).

7. РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  1254/2008  НА  КОМИСИЯТА от  15  декември  2008  година  за
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  889/2008  за  определяне  на  подробни  правила  за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.

8. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 967/2008 НА СЪВЕТА от 29 септември 2008 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти.

9. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 271/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 март 2010 година за изменение
на  Регламент  (ЕО)  № 889/2008  за  определяне  на  подробни  правила  за  прилагането  на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка със знака за биологично производство на
Европейския съюз. 
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10. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 505/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2012
година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и  етикетирането на  биологични продукти по отношение  на  биологичното
производство, етикетирането и контрола.

11. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 392/2013 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2013
година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на системата за контрол
на биологичното производство.

12. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1030/2013 НА КОМИСИЯТА за изменение и
допълнение на Регламент 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на
регламент  83482007  на  Съвета  относно  биологично  производство  и  етикетирането  на
биологични продукти по отношение на биолог. производство, етикетирането и контрола.

13. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 354/2014 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2014
година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и  етикетирането на  биологични продукти по отношение  на  биологичното
производство, етикетирането и контрола.

14.  РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 836/2014  НА КОМИСИЯТА от 31 юли 2014
за изменение  и  поправка  на  Регламент  (ЕО)  № 889/2008  за  определяне  на  подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти, етикетирането и контрола.

15. BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 01.01.2021г. - Процедура за акредитация.
16. BAS QR 32 Процедура за акредитация на гъвкав обхват, 16.04.2020
17. ЕА  –  3  /  12  Политика  на  ЕА  за  акредитация  на  сертификация  на  биологично

производство
18. BAS QR 5 от 01.10.2017г. - Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за

позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статутана ИА БСА като
страна по многостранно споразумение.

19. BAS  QR  30 от  20.02.2014г.  -  Процедура  за  трансфер  на  акредитация  и  оценяване,
възложена от друга НОА.

20. BAS QI 19 от 11.11.2016г. -Инструкция за критериите и методите на акредитация и надзор
на органи за сертификация на биологично продукти, съгласно регламент (EC) Nº 834/2007
и регламент (EC) Nº 889/2008 на комисията .

21. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 354/2014 НА КОМИСИЯТА за изменение и
поправка  на  Регламент  (ЕО)  № 889/2008  за  определяне  на  подробни  правила  за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.

22. РЕГЛАМЕНТ (ЕО)  № 1126/2007  НА КОМИСИЯТА от  28  септември 2007 година  за
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1881/2006  за  определяне  на  максимално  допустимите
количества  на  някои  замърсители  в  храните  по  отношение  на  Fusarium  токсините  в
царевицата и царевичните продукти.

23. РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  1881/2006  НА  КОМИСИЯТА от  19  декември  2006  година  за
определяне на стойностите на максималното съдържание на някои замърсители в храните.
(изм. 03.12.2012).

24. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 472/2002 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2002 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 466/2001 за определяне на максимално допустимото съдържание на
определени замърсители в храните.
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25. РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  401/2006  НА  КОМИСИЯТА  от  23  февруари  2006  година  за
установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол
на нивата на микотоксини в храни.(изменен с Регламент № 178 от 13.03.2010).

26. РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  687/2008  НА  КОМИСИЯТА  от  18  юли  2008  година  за
установяване процедури за приемане на зърнените култури от разплащателните агенции
или  интервенционните  агенции  и  установяване  на  методи  за  анализ  за  определяне  на
качеството на зърното.

27. БДС ISO 874:1996  Плодове и зеленчуци пресни. Вземане на проби
28. БДС ISO 948:1997 Подправки растителни. Вземане на проби
29. БДС ЕN ISO 5667-1:2007 Качество на водата. Вземане на проба . Част 1: Ръководство за

разработване на програми за вземане на проби.
30. БДС 2673-89  Мед пчелен.
31. БДС EN ISO 24333:2010 Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Вземане на

проби.
32. БДС EN ISO 5555:2003 Животински и растителни мазнини и масла. Вземане на проба.
33. РЕГЛ 3 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни

вещества  от  пестициди във  и  върху  храни или  фуражи от  растителен  или  животински
произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета 

34. РЕГЛАМЕНТ (EС) 625/2017  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности,
извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта  на
храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита,  за
изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1 069/2009, (EО) №
1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС)  2016/2031  на
Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО)  №  1099/2009  на
Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета,
и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО)  №  882/2004  на  Европейския  

парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО,
96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/ EО на Съвета и Решение  92/438/EИО  на  Съвета  (Регламент
относно официалния контрол). 
35. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 Правила на ЕС относно производството и етикетирането
на биологични продукти (от 2022)
(  1  )    ОВ C     12, 15.1.2015     г., стр.     75  .

(  2  )    ОВ C     19, 21.1.2015     г., стр.     84  .

(  3  )    Позиция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на
Съвета от 22 май 2018 г.

(  4  )    Регламент  (ЕС)  № 1151/2012 на Европейския парламент  и на Съвета от 21 ноември 2012 г.  относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L     343, 14.12.2012     г., стр.     1  ).

(  5  )    Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични
мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) №  247/2006 на
Съвета (ОВ L     78, 20.3.2013     г., стр.     23  ).

(  6  )    Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.  за установяване на
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска
политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L     347,  
20.12.2013     г., стр.     608  ).

(  7  )    Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L     347, 20.12.2013     г., стр.     487  ).
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(  8  )    Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за
действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L     327, 22.12.2000     г., стр.     1  ).

(  9  )    Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани
за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L     309, 27.11.2001     г., стр.     22  ).

(  10  )    Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за
действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L     309, 24.11.2009     г., стр.     71  ).

(  11  )    Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите
птици (ОВ L     20, 26.1.2010     г., стр.     7  ).

(  12  )    Директива  91/676/ЕИО  на  Съвета  от  12  декември  1991 г.  за  опазване  на  водите  от  замърсяване  с  нитрати  от
селскостопански източници (ОВ L     375, 31.12.1991     г., стр.     1  ).

(  13  )    Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и
фауна (ОВ L     206, 22.7.1992     г., стр.     7  ).

(  14  )    Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L     189, 20.7.2007     г., стр.     1  ).

(  15  )    ОВ L     123, 12.5.2016     г., стр.     1  .

(  16  )    Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на
пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета ( ОВ L     309,  
24.11.2009     г., стр.     1  ).

(  17  )    Регламент  (ЕС)  2017/625 на Европейския парламент  и  на Съвета от  15 март  2017 година относно официалния
контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта
на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на
растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО)
№ 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския
парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО,
2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО
и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L     95, 7.4.2017     г.,  
стр.     1  ).

(  18  )    Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125,
11.7.1966     г., стр.     2298  ).

(  19  )    Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125,
11.7.1966     г., стр.     2309  ).

(  20  )    Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на
лози (ОВ L     93, 17.4.1968     г., стр.     15  ).

(  21  )    Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно търговията с посадъчен материал на декоративни растения
(ОВ L     226, 13.8.1998     г., стр.     16  ).

(  22  )    Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни
видове (ОВ L     193, 20.7.2002     г., стр.     1  ).

(  23  )    Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (ОВ L     193, 20.7.2002     г.,  
стр.     12  ).

(  24  )    Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г.  относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ
L     193, 20.7.2002     г., стр.     33  ).

(  25  )    Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (ОВ L     193,  
20.7.2002     г., стр.     60  ).

(  26  )    Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни
култури (ОВ L     193, 20.7.2002     г., стр.     74  ).

(  27  )    Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен
материал, различен от семена (ОВ L     205, 1.8.2008     г., стр.     28  ).

(  28  )    Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от
овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L     267, 8.10.2008     г., стр.     8  ).
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(  29  )    Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L     250, 18.9.2008     г., стр.     1  ).

(  30  )    Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на
информация  за  храните  на  потребителите,  за  изменение  на  регламенти  (ЕО)  № 1924/2006  и  (ЕО)  № 1925/2006  на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на
Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви
2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L     304, 22.11.2011     г., стр.     18  ).

(  31  )    Регламент  (ЕС)  № 182/2011 на Европейския парламент  и на Съвета  от  16  февруари 2011 г.  за  установяване на
общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването
на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L     55, 28.2.2011     г., стр.     13  ).

(  32  )    Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L     347, 20.12.2013     г., стр.     671  ).

(  33  )    Регламент  (ЕО)  № 2100/94  на  Съвета  от  27  юли 1994 г.  относно  правната  закрила  на Общността  на  сортовете
растения (ОВ L     227, 1.9.1994     г., стр.     1  ).

(  34  )    Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу
вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013,  (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския  парламент  и  на  Съвета  и  за  отмяна  на  директиви  69/464/ЕИО,  74/647/ЕИО,  93/85/ЕИО,  98/57/ЕО,
2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L     317, 23.11.2016     г., стр.     4  ).

(  35  )    Директива  1999/74/ЕО на  Съвета  от  19  юли 1999 г.  за  установяване на  минимални  изисквания  за  защитата  на
кокошки носачки (ОВ L     203, 3.8.1999     г., стр.     53  ).

(  36  )    Регламент  (ЕС)  № 1380/2013  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  11  декември  2013 г.  относно  общата
политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L     354,  
28.12.2013     г., стр.     22  ).

(  37  )    Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие
на  Общността  в  областта  на  политиката  за  морска  среда  (Рамкова  директива  за  морска  стратегия)  (ОВ  L     164,  
25.6.2008     г., стр.     19  ).

(  38  )    Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година относно използването в аквакултурите на чуждоземни
и неприсъстващи в района видове (ОВ L     168, 28.6.2007     г., стр.     1  ).

(  39  )    Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността
за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L     311, 28.11.2001     г., стр.     1  ).

(  40  )    Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L     31, 1.2.2002     г., стр.     1  ).

(  41  )    Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и
употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна
на  Директива  79/373/ЕИО  на  Съвета,  Директива  80/511/ЕИО  на  Комисията,  директиви  82/471/ЕИО,  83/228/ЕИО,
93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L     229, 1.9.2009     г.,  
стр.     1  ).

(  42  )    Директива  2001/18/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  12  март  2001 г.  относно  съзнателното
освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за  отмяна на Директива 90/220/ЕИО на
Съвета (ОВ L     106, 17.4.2001     г., стр.     1  ).

(  43  )    Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в
храните (ОВ L     354, 31.12.2008     г., стр.     16  ).

(  44  )    Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за
използване при храненето на животните (ОВ L     268, 18.10.2003     г., стр.     29  ).

(  45  )    Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за
изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 258/97  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  и  на  Регламент  (ЕО)  № 1852/2001  на  Комисията  (ОВ  L     327,  
11.12.2015     г., стр.     1  ).

(  46  )    Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в
храните  и  за  изменение  на  Директива  83/417/ЕИО на  Съвета,  Регламент  (ЕО)  № 1493/1999  на  Съвета,  Директива
2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L     354, 31.12.2008     г., стр.     7  ).
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(  47  )    Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г.  за определяне на основни норми на безопасност за
защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом,
90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОВ L     13, 17.1.2014     г., стр.     1  ).

(  48  )    Регламент  (ЕО)  № 852/2004  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  29  април 2004 г.  относно  хигиената  на
храните (ОВ L     139, 30.4.2004     г., стр.     1  ).

(  49  )    Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично
модифицираните храни и фуражи (ОВ L     268, 18.10.2003     г., стр.     1  ).

(  50  )    Регламент  (ЕО)  № 1830/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  22  септември  2003 г.  относно
проследяването  и  етикетирането  на  генетично  модифицирани  организми и  проследяването  на  храни  и  фуражи от
генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L     268, 18.10.2003     г., стр.     24  ).

(  51  )    Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите
и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент
(ЕИО)  № 1601/91  на  Съвета,  регламенти  (ЕО)  № 2232/96  и  (ЕО)  № 110/2008  и  Директива  2000/13/ЕО  (ОВ L     354,  
31.12.2008     г., стр.     34  ).

(  52  )    Директива  2006/88/ЕО  на  Съвета  от  24  октомври  2006 г.  относно  ветеринарномедицинските  изисквания  за
аквакултури  и  продукти  от  тях  и  за  предотвратяване  и  борба  с  някои  болести  по  водните  животни  (ОВ  L     328,  
24.11.2006     г., стр.     14  ).

(  53  )    Регламент  (ЕС)  2016/679  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27  април  2016 г.  относно  защитата  на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L     119, 4.5.2016     г., стр.     1  ).

(  54  )    Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 339/93 (ОВ L     218, 13.8.2008     г., стр.     30  ).

(  55  )    Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L     347, 20.12.2013     г.,  
стр.     549  ).

18.02.2021г. Изготвил: инж. П. Александрова
          Отговорник по качеството към ОСП
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