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“Биологично производство” означава използване на метод на
производство, съответстващ на разпоредбите на Регламент ЕО 834/2007 на
всички етапи на производство, обработка и разпространение;
“Биологично”
означава получено или свързано с биологичното
производство;
“Оператор“ – физическо или юридическо лице, което отговаря за
спазването на изискванията на Регламент ЕО 834/2007, в рамките на
контролираното от него предприятие за производство;
“Растениевъдство”- производство на земеделски растителни продукти,
включително събиране на диворастящи растителни продукти със стопанска
цел;
“Етикетиране”- означава всички текстове, означения, производствени
или търговски марки, изображения, знаци, свързани с и нанесени върху
опаковка, документ, надпис, етикет, бандерол, пръстен или увивна лента,
които придружават даден продукт или се отнасят до него;
“Контролен орган”-независима трета страна, която извършва инспекция
и сертификация в областта на биологичното производство в съответствие с
РЕГЛАМЕНТ (E0) № 834/2007 НА СЪВЕТА; това определение включва
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при необходимост съоттветния контролен орган от трета страна или
съответния орган, действащ в трета страна.
Сертификация на съответствието- дейност, чрез която независима
трета страна декларира, че даден продукт е в съответствие с посочен
нормативен документ;
Система за контрол и сертификация- това е система от правила,
процедури за прилагане и управленски решения, чрез които се
осъществява сертификацията на съответствието.
Сертификат за съответствие- документ, издаден в съответствие с
правилата на системата за сертификация, чрез който Органът по
сертификация надеждно декларира, че даден процес, продукт съответства
съгласно схемата на сертификация.
Лого /знак/ за съответствие- знак, който се използва в съответствие с
изискванията на системата за сертификация, посочващ с необходимата
сигурност, че даден продукт, процес е в съответствие със съответен
нормативен документ.

Т.1. Цел и област на приложение
Настоящите Правила се отнасят до основните изисквания и предписания, които се
задължават да спазват операторите с цел да получат и поддържат сертификация на
продукти на биологичното производство по смисъла на Регламент ЕО 834/2007 и
последващите изменения и допълнения.
Контролният съвет към ОСП към Булгарконтрола АД, съставен от представители на
страните, пряко заинтересовани от развитието на политиките и принципите, по
отношение на съдържанието и функционирането на системата за сертификация,
съблюдава за правилното прилагане на тези правила.
Т.2. Заявление за включване в системата за контрол и сертификация
Заявление за включване в системата за контрол и сертификация на ОСП при
Булгарконтрола АД се подава без дискриминационни условия от всеки оператор,
който
произвежда
по
биологичен
начин
растения
/животни,
растителни/животински продукти, храни от растителен/животински произход,
храни за животните, готови фуражи или суровини за фуражи, или ги внася и търгува
с тях в страната.
Заявлението за включване в системата за контрол трябва да бъде подадено в офиса
на ОСП при Булгарконтрола. Към него се прилагат документи по списък в
зависимост от дейността на кандидата за сертификация, както и всички други
документи, които ОСП преценява за необходими, във връзка с основните
характеристики на фермата/предприятието. Подаването на Заявлението задължава
оператора да поддържа съответствието с изискванията за сертификация.
С подписване на Заявлението операторът се задължава да:
 да поеме всяка отговорност, свързана с дейностите на контрола;
 да се включи в системата за контрол, предвидена от изискванията за
сертификация, като спазва съответното законодателство и предписанията на
ОСП при Булгарконтрола АД ;
 приема, в случай на несъответствия предвидените санкции;
 уведомява за евентуални промени на посочените данни, обявени в
Заявлението и свързани с дейностите за контрол;
 осигурява свободен достъп на инспектиращия персонал, включително лицата,
определени от компетентните органи и органите по акредитация, до местата
за производство и преработка, за съхранение, както и до регистрите и всички
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финансово отчетни документи, необходими за контролната дейност;
предоставя възможност /при необходимост/ инспектиращият, да взема проби
за анализ;
оказва пълно съдействие на експертите- оценители, свързани с контролната
дейност и им предоставя всяка необходима информация;
съобщава на ОСП при Булгарконтрола всяка информация, необходима за
контролната дейност;
прекратява всякакво използване на документите по сертификация след
оттеглянето или анулирането им;
изпраща в указаните срокове Годишен план за производство;
спазва финансовите и административните си задължения;

Т.3. Контрол и сертификация
При положителен резултат от проверката на пълнотата на Заявлението за
включване в системата за контрол и сертификация, ОСП при Булгарконтрола АД
предлага на оператора договор за предоставяне на услуги по контрол и
сертификация, към който е приложено копие от настоящите „Правила“ и „Ценова
оферта“. След подписване на договора, ценовата оферта и правилата, ОСП при
Булгарконтрола АД разкрива процедура. Ако операторът не заплати дължимата сума
за първоначална оценка, ОСП счита това за отказ от Заявлението. Когато
операторът, след включването в системата за контрол, не спазва финансовите
условия, установени в ценовата оферта за предоставяните от ОСП при
Булгарконтрола АД услуги, ОСП има право едностранно да прекрати съответната
услуга.
По време на следващата фаза на контрол, операторът трябва да спазва всички
задължения, поети при включването в системата за контрол и сертификация, а
именно:
 да уведомява своевременно за всяка промяна, настъпила в контролираните
дейности;
 да гарантира свободен достъп до всички проверявани площи и помещения, и
съответната документация;
 да разрешава вземането на проби за анализ;
 ефективно управлява рекламациите;
 да прилага коригиращи действия.
Инспекциите се извършват от специалисти-експерти, определени от ОСП при
Булгарконтрола. При наличие на основателни причини, операторът може да откаже
извършване на проверка от определения специалист, като писмено се аргументира
за това. Във фазата на контрол, ОСП при Булгарконтрола АД извършва дейността по
оценката, съгласно документираните процедури и въз основа на анализ на риска.
Съответните уведомления до оператора се предоставят при проверка на промени в
съответствието на фермата/предприятието или на сертификацията. При всички
останали случаи валидно е описаното в документите от оценката.
Т. 4. Изменения и разширяване на обхвата на сертификация
Когато операторът извършва промени в информацията, подадена в Заявлението,
трябва своевременно да уведоми ОСП при Булгарконтрола и да не разпространява
сертифицирани продукти в случай, че е необходимо да бъдат извършени
допълнителни проверки от страна на ОСП.
Т.5. Отказ от сертификация
Контролираният оператор може да се откаже от услугите по сертификация,
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предоставяни от ОСП при Булгарконтрола АД, в следните случаи:
 при изтичане срока на договора с писмено предизвестие съгласно условията,
предвидени в договора;
 при промяна в правилата за производство;
 при несъгласие с евентуални промени в настоящите Правила за
сертификация;
 при неприемане на промени във финансовите условия на ОСП.
Писменият отказ от сертификация трябва да бъде изпратен от оператора до офиса на
ОСП при Булгарконтрола АД в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която са били
нотифицирани промените. При отказ от сертификация, операторът е длъжен да
заплати дължимите до момента суми, съгласно ценовата оферта. След отказ от
сертификация, операторът е длъжен да:
 върне на ОСП при Булгарконтрола АД оригиналите на получените документи
по сертификация;
 не използва, включително и като копия, документите по сертификация,
издадени от ОСП при Булгарконтрола АД;
 отстрани означение или цитиране на ОСП при Булгарконтрола АД от
техническа документация или рекламни материали;
 уведоми партньорите си за прекратяването на сертификацията;
След отказа от сертификация, операторът се изключва от списъка на
контролираните от ОСП към Булгарконтрола АД оператори, за което се уведомяват
компетентните власти.
Т. 6. Несъответствия и санкции
Несъответствия
Въз основа на законодателството на Общността в системата за контрол и
сертификация на ОСП при Булгарконтрола АД са предвидени две нива на
несъответствие в зависимост от възможността да повлияят на сертификацията и на
съответствието на контролираните области. Всеки вид несъответствие има две нива
на тежест: незначително и значително.
Незначително
Неспазване на формални аспекти и предвидена документация, което няма
продължителен
ефект
и
не
води
до
значителни
промени
в
стопанството/предприятието, съответно не променя надеждността на оператора.
Значително
Неспазване с продължителен ефект на задълженията, предвидени от нормативите,
както по отношение на липса на някои елементи на документацията, така и поради
нарушение на други изисквания от страна на оператора.
Области на контрол
Възможно да се дефинират две нива на области на контрол, в които да се проверяват
несъответствията - оперативно (по отношение на пазара) и договорно (по отношение
на контролния орган).
Оперативно ниво
 област на документацията;
 област на производство - животновъдство;
 област на производство - растениевъдство;
 област на преработка;
 област на внос;
 област на спецификация на продукта и етикетиране.
Договорно ниво
 област на неспазване на санкциите;
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 област на повтарящи се несъответствия.
Санкции
При наличието на две категории несъответствия /незначително, значително/ въз
основа на възможността за компрометиране на сигурността на системата за контрол,
се прилагат следните санкции: предписание, предупредително писмо, отнемане на
означенията за биологично производство от площ/партида, временно отнемане на
сертификация, изключване от системата за контрол.
Предписания
Отнася се за предписания, които нямат влияние върху сертификацията. Прилага се
от Ръководителя на ОСП при Булгарконтрола АД и проверката на коригиращите
действия се извършва по време на следващата инспекция. Неспазването на такива
предписания води до прилагане на следваща санкция, обикновено предупредително
писмо.
Предупредително писмо
Отнася се за предписания, които нямат влияние върху сертификацията, ако бъдат
изпълнени в посочения срок. Прилага се от Ръководителя на ОСП при
Булгарконтрола АД и проверката на изпълнението на коригиращото действие се
извършва по време на следващата инспекция. Неспазването на санкцията води до
прилагане на следваща по тежест санкция, обикновено временно отнемане на
означенията за сертификация на продукта.
Отнемане на означенията за биологично производство от продукт
Отнемане на означенията за биологично производство, представлява забрана за
оператора да използва върху етикети и документи, означенията за сертификация на
продукт, партида, площ или цялата продукция, обект на несъответствието. Прилага
се от Ръководителя на ОСП към Булгарконтрола и проверката на коригиращите
действия се извършва по време на следващата инспекция. Неспазването на
санкцията води до прилагане на следваща по тежест санкция, обикновено отнемане
на сертификацията.
Временно отнемане на сертификация
Представлява временно прекратяване на сертификацията за съответствие и се
прилага в случаите, когато е компрометирана надеждността на оператора.
Прилагането на тази санкция води автоматично до временно прекратяване на
издаването на сертификати и за определения период от време, операторът няма
право продава продуктите с означения за сертификация. Това може да се отнася за
една или повече дейности или за цялата ферма/предприятие, или за отделни
производствени линии. Правилата за сертификация трябва да се спазват от
оператора и по време на периода на временно отнемане на сертификация. Прилага
се от отговорника по качеството и проверката на коригиращите действия се
извършва по начините и в сроковете, предвидени от него. Неспазването на
санкцията води обикновено до изключване на оператора.
Изключване на оператора
Прилага се при тежки нарушения, които компрометират надеждността на оператора
по отношение на управлението на фермата/предприятието, респективно неговото
присъствие в системата за контрол. Такива са случаите на повтарящи се нарушения
/значителни несъответствия/ или когато операторът не спазва задълженията си към
компетентните власти или договорните отношения с ОСП при Булгарконтрола АД.
Прилагането на санкцията е от Ръководителя на ОСП и води до незабавно оттегляне
на документите по сертификация.
Уведомления за несъответствие
Когато, след установяване на едно или повече несъответствия от контролиращия
експерт на ОСП при Булгарконтрола АД, е необходимо операторът да бъде уведомен
за съответните санкции, уведомлението се изпраща от Ръководителя на ОСП чрез
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писмо с обратна разписка. ОСП при Булгарконтрола АД уведомява компетентните
власти и, ако това е предвидено, другите контролни органи, относно установените
несъответствия и приложените санкции.
Коригиращи действия.
Когато при оператор, включен в системата за контрол и сертификация, е установено
несъответствие, той трябва да предприеме необходимите коригиращи действия в
установените срокове и по установените начини и навреме да уведоми ОСП при
Булгарконтрола АД за това.
Т.7. Разрешения
Когато ОСП при Булгарконтрола АД издава на оператор сетификат за съответствие
или оторизация за отпечатване на етикети, операторът се задължава да издава
съответните декларации за съответствие с разрешението на ОСП при
Булгарконтрола АД, като спазва следните предписания:
 Операторът трябва да информира незабавно ОСП при Булгарконтрола АД за
всяка промяна в производствената си система, която може да доведе до
преразглеждане на сертификата за съответствие или оторизацията за
отпечатване на етикети;
 Операторът има правото да издава декларации за съответствие на продуктите,
изброени в приложенията на сертификата или оторизацията за отпечатване
на етикети;
 Операторът трябва да предоставя на ОСП своевременно информация за всяка
издадена декларация;
 Операторът се задължава да поддържа подробен списък на клиентите и
продуктите, за които издава декларация за съответствие, който списък да бъде
представен при поискване от ОСП при Булгарконтрола АД;
 Правото на оператора да издава декларации за съответствие се прекратява при
отказ от сертификация или наложени санкции, след установяване на
несъответствие или при изтичането на срока на валидност на сертификата за
съответствие или оторизацията за отпечатване на етикети;
 При прекратяване на разрешението операторът не може да издава декларации
за съответствие и трябва в най-кратък срок да уведоми своите клиенти,
независимо от правото на ОСП да уведоми публично за това прекратяване.
Т .8. Регистрация и управление на рекламациите от страна на оператора
Операторите, включени в системата за контрол, са задължени да поддържат
регистрация на всички получени рекламации и да предоставят записите при
поискване. Освен това те са задължени да управляват рекламациите, като
идентифицират и
прилагат
коригиращи действия.
Доказателствата
и
документацията за приложените коригиращи действия трябва да се съхраняват.
Т.9. Жалби и възражения
Операторите, включени в системата за контрол, могат да отправят възражение
срещу решения относно сертификацията, взети от ОСП при Булгарконтрола АД, чрез
писмо с обатна разписка на адрес: София 1080, ул. „Парчевич" 42, в срок от 15
(петнадесет) дни от получаване на съответното уведомление. Комисията по
възражения към ОСП към Булгарконтрола АД взема крайното решение по
възраженията. Комисията се произнася в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на
получаване на възражението или получаването на изисканата информация и може
да потвърди, промени или анулира взетото решение. Жалбите по отношение на
услугите, предоставяни от ОСП при Булгарконтрола АД, се управляват и разрешават
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от Ръководителя на ОСП в срок до 60 (шестдесет) дни от получаването им и
резултатът се съобщава на подателя на рекламацията.
Т.10. Използване на документите по сертификация
Документите по сертификация, посочени в настоящите „Правила“, могат да се
използват за търговски цели от операторите, на които са издадени. Операторите не
могат да използват документите по сертификация по такъв начин, че:
 да се считат валидни за продукти, които не са покрити от сертификацията или
за дейности, различни от тези, за които са издадени;
 да подведат междинния получател или крайния потребител на продукта;
 да дискредитират ОСП при Булгарконтрола АД или да издават некоректни
декларации, за които не са оторизирани от ОСП при Булгарконтрола АД;
Т. 11. Публикации
ОСП при Булгарконтрола АД поддържа актуализиран списък на сертифицираните
оператори и продукти. Списъкът е на разположение в офиса и електронния сайт на
ОСП.
Т.12. Поверителност
Информацията, изискана от ОСП при Булгарконтрола АД c цел осъществяване на
контролна дейност, е строго поверителна и се управлява съгласно изискванията на
действащото законодателство. ОСП при Булгарконтрола АД си запазва правото на
обмен на информация, необходима за целите на контролната дейност с други
контролни органи.
Т. 13. Ценови условия
Цените за услугите, предоставяни от ОСП при Булгарконтрола АД са одобрени от
ръководството и са представени в Ценовата оферта, приложена към Заявлението за
включване в системата за контрол. Те могат да бъдат променени във всеки един
момент, като измененията се съобщават на операторите в писмен вид. В срок до 30
(тридесет) дни от уведомлението за промяна на цените, операторите имат право в
писмен вид да откажат услугите на ОСП при Булгарконтрола АД. В случай, че не се
получи писмен отказ от сертификация, изменението в цените се счита за прието от
оператора. В периода на предизвестие валидни са предходните цени. Операторът
трябва да заплаща цените за услугите, предоставяни от ОСП при Булгарконтрола
АД, по начините и в сроковете, посочени в ценовата оферта. При закъснение с
плащанията, като си запазва правото да получи дължимите до момента суми, ОСП
може да прекрати едностранно предоставянето на услугите по контрол и
сертификация, чрез писмено уведомление за прекратяване на договора.
Т.14. Изменения на правилата за производство и на настоящите
процедури
В случай, че ОСП при Булгарконтрола АД направи промени в настоящите
процедури, дружеството се задължава своевременно да уведоми операторите,
включени в системата за контрол. ОСП не носи отговорност за информирането на
операторите за промени в законодателството и правилата за производство. Те се
довеждат до знанието на операторите чрез публикуване в Държавен вестник на
Република България и в Официален Вестник на Европейския Съюз. Операторите,
включени в системата за контрол и сертификация на ОСП при Булгарконтрола АД
са длъжни да приемат направените промени.
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