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І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Да се определи реда за обмен на информация между компетентното звено и одобрените от 

министъра на земеделието, храните и горите контролиращи лица по отношение на мерките от 

Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. 

 

ІІ. ПРАВНА РАМКА: 

 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 

(Регламент (ЕО) № 834/2007); 

 Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 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 (Регламент (ЕО) № 889/2008); 

 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 режима 

за внос на биологични продукти от трети държави (Регламент (ЕО) № 1235/2008); 

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС); 

 Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, 

етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на 

правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху 

контролиращите лица (Наредба № 5 от 2018 г.). 

 

III. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МЯРКА 5.2. ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2018 Г. 

1. Изпълнение на задължението за уведомяване 

Съгласно Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. при налагане на мярка 

5.2. контролиращите лица писмено уведомяват компетентния орган, другите контролиращи лица и 

Българската агенция по безопасност на храните за наложена мярка. 

 Това задължение следва да се извърши в срок от 3 работни дни от налагането на мярката. 

Уведомлението следва да съдържа: 

-информация за несъответствието/нарушението; 

-доказателство за установяване на несъответствието/нарушението; 
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-информация за предходни несъответствия/нарушения и наложени мерки; 

-копие на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (EO) № 834/2007; 

-информация за спирането на партидата/продукцията; 

-доказателство за уведомяване на оператора/подизпълнителя за наложената мярка; 

-информация за предвиждане на допълнителни инспекции на съответния 

оператор/подизпълнител; 

-доказателство за уведомяване на другите контролиращи лица и БАБХ. 

 Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“  следва да бъде уведомена по 

официален път за налагането на мярката. 

2. Извършване на административна проверка  

Уведомлението се регистрира съгласно „Вътрешните правила за обмена на документи по 

електронен път и документи на хартиен носител в Министерство на земеделието, храните и горите“.  

  Началникът на отдел „Биологично производство“ разпределя на служител от отдел 

„Биологично производство“ съответното уведомление. 

Определеният по съответното уведомление служител извършва следните проверки: 

-предоставени ли са доказателства за установяване на несъответствието/нарушението. В 

случай на липса на доказателства се изисква от контролиращото лице да ги предостави 

допълнително; 

-наложената мярка съответства ли на нормативно установената за конкретното 

несъответствие/нарушение. В случай на налагане на мярка, която не съответства на предвидената за 

съответното несъответствие/нарушение се уведомява контролиращото лице за необходимостта от 

точното прилагане на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.; 

-извършва се проверка дали е приложена т. 3 от Общата част на Приложение № 3 за налагане 

на следващата по степен мярка при установяване на същото несъответствие. В случай, че не е 

наложена следващата по степен мярка се уведомява контролиращото лице за предприемане на 

действия за прилагане на т. 3 от Общата част на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.; 

-извършва се проверка дали спряната партида/продукция може да се продава като 

биологична или в преход въз основа на информацията в писменото доказателство по чл. 29, 

параграф 1 от Регламент (EO) № 834/2007. В случай, че се установи, че спряната 

партида/продукция може да се продава като биологична или в преход се информира 

контролиращото лице да предприеме мерки за ограничаване на тази възможност до отстраняване на 

несъответствието/нарушението; 
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-уведомен ли е оператора за налагане на мярката. В случай, че не е предоставено 

доказателство за уведомяване на оператора се изисква същото да бъде предоставено допълнително; 

-въведена ли е наложената мярка в базата данни съгласно т. IX. В случай, че не е въведена 

мярката в базата данни се уведомява контролиращото лице за изпълнение на задължението за 

въвеждане на същата; 

-извършва се проверка дали е предвидена допълнителна инспекция на 

оператора/подизпълнителя. В случай, че не е предвидена допълнителна инспекция се изисква от 

контролиращото лице да предостави доказателства за предвиждане на такава; 

-извършва се проверка дали е изпълнено задължението за уведомяване на другите 

контролиращи лица и БАБХ в срок от 3 работни дни. В случай, че не са приложени доказателства за 

изпълнението на това задължение се изисква да се предоставят допълнително. 

При наличие на горните хипотези се определя се срок, в който контролиращото лице следва 

да предприеме необходимите мерки и действия. Отговорният по уведомлението служител следи за 

спазване на посоченият в писмото срок. 

В случай, че контролиращото лице не предостави изисканата допълнителна информация 

и/или доказателства в установения срок се предприемат мерки за съставяне на Акт за установяване 

на административно нарушение, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 

2 от ЗПООПЗПЕС. 

 

IV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МЯРКА 5.3. (5.3.1. И 5.3.2.) ОТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2018 Г. 

1.Изпълнение на задължението за уведомяване 

Съгласно Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. при налагане на мярка 

5.3. контролиращите лица писмено уведомяват компетентния орган, другите контролиращи лица, 

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция и Българската агенция по безопасност на 

храните за наложена мярка. 

 Това задължение следва да се извърши в срок от 3 работни дни от налагането на мярката. 

Уведомлението следва да съдържа: 

-информация за несъответствието/нарушението; 

-доказателство за установяване на несъответствието/нарушението; 

-информация за предходни несъответствия/нарушения и наложени мерки; 

-копие на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007; 

-информация за партида/продукцията, за която е наложена забраната; 
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-доказателство за уведомяване на оператора/подизпълнителя за наложената мярка; 

-информация за предвиждане на допълнителни инспекции на съответния 

оператор/подизпълнител; 

-информация за продължителността на мярката; 

-по отношение на стопанства в преход информация относно удължаването на преходния 

период; 

-доказателство за уведомяване на другите контролиращи лица, Държавен фонд „Земеделие“-

Разплащателна агенция и БАБХ. 

 Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ следва да бъде уведомена по 

официален път за налагането на мярката. 

2. Извършване на административна проверка  

Уведомлението се регистрира съгласно „Вътрешните правила за обмена на документи по 

електронен път и документи на хартиен носител в Министерство на земеделието, храните и горите“.  

  Началникът на отдел „Биологично производство“ разпределя на служител от отдел 

„Биологично производство“ съответното уведомление. 

Определеният по съответното уведомление служител извършва следните проверки: 

-предоставени ли са доказателства за установяване на несъответствието/нарушението. В 

случай на липса на доказателства се изисква от контролиращото лице да ги предостави 

допълнително; 

-наложената мярка съответства ли на нормативно установената за конкретното 

несъответствие/нарушение. В случай на налагане на мярка, която не съответства на предвидената за 

съответното несъответствие/нарушение се уведомява контролиращото лице за необходимостта от 

точното прилагане на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.; 

-извършва се проверка дали е приложена т. 3 от Общата част на Приложение № 3 за налагане 

на следващата по степен мярка при установяване на същото несъответствие. В случай, че не е 

наложена следващата по степен мярка се уведомява контролиращото лице за предприемане на 

действия за прилагане на т. 3 от Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 3 от 2018 г.; 

-извършва се проверка партида/продукция, за която е наложена забраната дали може да се 

продава като биологична или в преход въз основа на информацията в писменото доказателство по 

чл. 29, параграф 1 от Регламент (EO) № 834/2007. В случай, че се установи, че партида/продукция 

може да се продава като биологична или в преход се информира контролиращото лице да 

предприеме мерки за ограничаване на тази възможност за периода на продължителност на 

наложената мярка; 
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-уведомен ли е оператора за налагане на мярката. В случай, че не е предоставено 

доказателство за уведомяване на оператора се изисква същото да бъде допълнително предоставено; 

-въведена ли е наложената мярка в базата данни съгласно т. IX. В случай, че не е въведена 

мярката в базата данни се уведомява контролиращото лице за изпълнение на задължението за 

въвеждане на същата; 

-извършва се проверка дали е предвидена допълнителна инспекция на 

оператора/подизпълнителя. В случай, че не е предвидена допълнителна инспекция се изисква от 

контролиращото лице да предостави доказателства за предвиждане на такава; 

-извършва се проверка дали е спазен минималния период за продължителност на мярката (за 

мярка 5.3.1. минимален период 3 месеца и не по-рано от отстраняване на 

несъответствието/нарушението, за мярка 5.3.2. минимален период 5 месеца и не по-рано от 

отстраняване на несъответствието/нарушението). При неспазване на минимално установения период 

се изисква контролиращото лице да приложи предприеме мерки за налагане на мярката съгласно 

нормативно установените минимални срокове; 

-по отношение на биологични стопанства се извършва проверка дали при мярка 5.3.1. е 

ограничено частично писменото доказателство, а при мярка 5.3.2. дали е пълно ограничено 

писменото доказателство. В случай на несъответствие се уведомява контролиращото лице за 

предприемане на действия за точното прилагане на мярката; 

-по отношение на стопанства в преход се извършва проверка дали е удължен преходния 

период съгласно нормативно установените минимални срокове. При мярка 5.3.1.-минимален срок 3 

месеца и не по-рано от отстраняване на н несъответствието/нарушението. При мярка 5.3.2.-

минимален срок 5 месеца и не по-рано от отстраняване на несъответствието/нарушението. При 

неправилно прилагане на правилата за удължаване на преходния период се изисква от 

контролиращото лице да предприеме мерки за спазване на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 

2018 г.;  

-по отношение на стопанства в преход се извършва проверка дали при мярка 5.3.1. е удължен 

преходния период на засегнатите животни, парцели, пчелни семейства, аквакултурни животни и 

водорасли, а при мярка 5.3.2. дали е удължен преходния период на цялото стопанство. При 

неправилно прилагане на правилата за обхвата на преходния период се уведомява контролиращото 

лице да предприеме мерки съгласно нормативно установеното; 

-извършва се проверка дали е изпълнено задължението за уведомяване на другите 

контролиращи лица, Държавен фонд „Земеделие“-РА и БАБХ в срок от 3 работни дни. В случай, че 
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не са приложени доказателства за изпълнението на това задължение се изисква да се предоставят 

допълнително. 

При наличие на горните хипотези се определя се срок, в който контролиращото лице следва 

да предприеме необходимите мерки и действия. Отговорният по уведомлението служител следи за 

спазване на посоченият в писмото срок. 

В случай, че контролиращото лице не предостави изисканата допълнителна информация 

и/или доказателства в установения срок се предприемат мерки за съставяне на Акт за установяване 

на административно нарушение, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 

2 от ЗПООПЗПЕС. 

 

V. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МЯРКА 5.4. ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ЗА 

СТОПАНСТВА В ПРЕХОД 

1.Изпълнение на задължението за уведомяване 

Съгласно Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. при налагане на мярка 

5.4. контролиращите лица писмено уведомяват компетентния орган, другите контролиращи лица, 

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция и Българската агенция по безопасност на 

храните за наложена мярка. 

 Това задължение следва да се извърши в срок от 3 работни дни от налагането на мярката. 

Уведомлението следва да съдържа: 

-информация за несъответствието/нарушението; 

-доказателство за установяване на несъответствието/нарушението; 

-информация за предходни несъответствия/нарушения и наложени мерки; 

-доказателство за уведомяване на оператора/подизпълнителя за наложената мярка; 

-информация за предвиждане на допълнителни инспекции на съответния 

оператор/подизпълнител; 

-информация за стартирането на новия преходен период; 

-доказателство за уведомяване на другите контролиращи лица, Държавен фонд „Земеделие“-

Разплащателна агенция и БАБХ. 

 Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“  следва да бъде уведомена по 

официален път за налагането на мярката. 

2. Извършване на административна проверка  

Уведомлението се регистрира съгласно „Вътрешните правила за обмена на документи по 

електронен път и документи на хартиен носител в Министерство на земеделието, храните и горите“.  
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  Началникът на отдел „Биологично производство“ разпределя на служител от отдел 

„Биологично производство“ съответното уведомление. 

Определеният по съответното уведомление служител извършва следните проверки: 

-предоставени ли са доказателства за установяване на несъответствието/нарушението. В 

случай на липса на доказателства се изисква от контролиращото лице да ги предостави 

допълнително; 

-наложената мярка съответства ли на нормативно установената за конкретното 

несъответствие/нарушение. В случай на налагане на мярка, която не съответства на предвидената за 

съответното несъответствие/нарушение се уведомява контролиращото лице за необходимостта от 

точното прилагане на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.; 

-уведомен ли е оператора за налагане на мярката. В случай, че не е предоставено 

доказателство за уведомяване на оператора се изисква същото да бъде допълнително предоставено; 

-извършва се проверка дали новият преходен период започва от датата на установяване на 

нарушението. В случай, че не е спазено изискването на Наредба № 5 от 2018 г. се уведомява 

контролиращото лице да предприеме действия за изпълнение на Приложение № 3 на Наредба № 5 

от 2018 г.; 

-въведена ли е наложената мярка в базата данни съгласно т. IX. В случай, че не е въведена 

мярката в базата данни се уведомява контролиращото лице за изпълнение на задължението за 

въвеждане на същата; 

-извършва се проверка дали е предвидена допълнителна инспекция на 

оператора/подизпълнителя. В случай, че не е предвидена допълнителна инспекция се изисква от 

контролиращото лице да предостави доказателства за предвиждане на такава; 

-извършва се проверка дали е изпълнено задължението за уведомяване на другите 

контролиращи лица, Държавен фонд „Земеделие“-РА и БАБХ в нормативно установения срок от 3 

работни дни. В случай, че не са приложени доказателства за изпълнението на това задължение се 

изисква да се предоставят допълнително. 

При наличие на горните хипотези се определя се срок, в който контролиращото лице следва 

да предприеме необходимите мерки и действия. Отговорният по уведомлението служител следи за 

спазване на посоченият в писмото срок. 

В случай, че контролиращото лице не предостави изисканата допълнителна информация 

и/или доказателства в установения срок се предприемат мерки за съставяне на Акт за установяване 

на административно нарушение, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 

2 от ЗПООПЗПЕС. 
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VI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МЯРКА 5.4. ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ЗА 

БИОЛОГИЧНИ СТОПАНСТВА  

1.Изпълнение на задължението за уведомяване 

Съгласно Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. при налагане на мярка 

5.4. контролиращите лица съгласуват с компетентния орган продължителността на периода на мярка 

5.4. за биологични стопанства.  

Съгласно Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. при налагане на мярка 

5.4. контролиращите лица писмено уведомяват компетентния орган, другите контролиращи лица, 

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция и Българската агенция по безопасност на 

храните за наложена мярка.Това задължение следва да се извърши в срок от 3 работни дни от 

налагането на мярката. 

Във връзка с изпълнението на задължението за съгласуване на мярката и за уведомлението 

контролиращото лице следва да изпрати: 

-информация за несъответствието/нарушението; 

-доказателство за установяване на несъответствието/нарушението; 

-информация за предходни несъответствия/нарушения и наложени мерки; 

-доказателство за уведомяване на оператора/подизпълнителя за наложената мярка; 

-информация за предвиждане на допълнителни инспекции на съответния 

оператор/подизпълнител; 

-информация за изпълнение на задължението за стартиране на нов преходен период за 

дейностите растениевъдство, животновъдство, пчеларство, производство на аквакултури; 

-мотивирано предложение за продължителността на периода на мярката; 

-доказателство за уведомяване на другите контролиращи лица, Държавен фонд „Земеделие“-

Разплащателна агенция и БАБХ. 

 Информацията до дирекция „Растениевъдство и биологично производство“  се изпраща по 

официален път. 

2. Извършване на административна проверка  

Уведомлението се регистрира съгласно „Вътрешните правила за обмена на документи по 

електронен път и документи на хартиен носител в Министерство на земеделието, храните и горите“.  

  Началникът на отдел „Биологично производство“ разпределя на служител от отдел 

„Биологично производство“ съответното уведомление. 

Определеният по съответното уведомление служител извършва следните проверки: 
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-предоставени ли са доказателства за установяване на несъответствието/нарушението. В 

случай на липса на доказателства се изисква от контролиращото лице да ги предостави 

допълнително; 

-наложената мярка съответства ли на нормативно установената за конкретното 

несъответствие/нарушение. В случай на налагане на мярка, която не съответства на предвидената за 

съответното несъответствие/нарушение се уведомява контролиращото лице за необходимостта от 

точното прилагане на Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г.; 

-уведомен ли е оператора за налагане на мярката. В случай, че не е предоставено 

доказателство за уведомяване на оператора се изисква същото да бъде допълнително предоставено; 

-въведена ли е наложената мярка в базата данни съгласно т. IX. В случай, че не е въведена 

мярката в базата данни се уведомява контролиращото лице за изпълнение на задължението за 

въвеждане на същата; 

 -в базата данни по т. IX отбелязано ли е писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007 като отнето. В случай, че не е отразено отнемането на писменото 

доказателство се предприемат мерки за отразяване на отнемането и за уведомяване на 

контролиращото лице при налагане на мярка 5.4. да се предприемат необходимите мерки и действия 

за отразяването и в базата данни. 

-извършва се проверка дали е предвидена допълнителна инспекция на 

оператора/подизпълнителя. В случай, че не е предвидена допълнителна инспекция се изисква от 

контролиращото лице да предостави доказателства за предвиждане на такава; 

-извършва се проверка дали е стартиран нов преходен период за дейностите 

растениевъдство, животновъдство, пчеларство, производство на аквакултури както и дали 

преходния период стартира от датата на установяване на нарушението. При установяване на 

неспазване на правилата на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. се уведомява 

контролиращото лице за предприемане на мерки за изпълнение на действия съгласно нормативно 

установеното; 

-извършва се проверка дали е изпълнено задължението за уведомяване на другите 

контролиращи лица, Държавен фонд „Земеделие“-РА и БАБХ в нормативно установения срок от 3 

работни дни. В случай, че не са приложени доказателства за изпълнението на това задължение се 

изисква да се предоставят допълнително. 

При наличие на горните хипотези се определя се срок, в който контролиращото лице следва 

да предприеме необходимите мерки и действия. Отговорният по уведомлението служител следи за 

спазване на посоченият в писмото срок. 
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В случай, че контролиращото лице не предостави изисканата допълнителна информация 

и/или доказателства в установения срок се предприемат мерки за съставяне на Акт за установяване 

на административно нарушение, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 

2 от ЗПООПЗПЕС. 

3. Съгласуване на продължителността на мярката 

В срок от 14 дни от получаване на уведомлението дирекция „Растениевъдство и биологично 

производство“ изготвя писмо до контролиращото лице относно съгласуване, респективно 

несъгласуване на предложения от контролиращото лице срок за продължителност на мярката. При 

съгласуването се взема в предвид естеството на несъответствието, предложения от контролиращото 

лице мотивиран срок, наличието на предходно наложена мярка спрямо оператора и друга 

приложима информация. В Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. е установен 

минимален срок за продължителност на мярката 6 месеца. Срокът на мярката не може да бъде по-

кратък от нормативно установения срок от 6 месеца. 

В случай, че дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ не съгласува 

предложеният от контролиращото лице срок, в писмото до контролиращото лице се посочват 

мотивите за определяне на срок, различен от предложения. 

В случай, че за съгласуване на срока са необходими допълнителни документи или 

информация, същите се изискват от контролиращото лице по официален път. Определя се срок за 

отговор. Отговорният по преписката служител следи за спазване на посочения в писмото срок. 

 В случай, че контролиращото лице не предостави изисканите документи или информация в 

посочения срок се предприемат мерки за съставяне на Акт за установяване на административно 

нарушение, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, въз основа на чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗПООПЗПЕС. 

Срокът за съгласуване спира да тече при изпращане на писмо с искане за предоставяне на 

допълнителни документи и информация. Същият се възобновява след получаване на отговора от 

съответното контролиращо лице. 

 

VII. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МЯРКА ЗА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/НАРУШЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ПОСОЧЕНО В СПЕЦИАЛНАТА ЧАСТ ОТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2018 Г. 

1. Изпълнение на задължението за уведомяване 

Съгласно т. 4 от Общата част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. при налагане на 

мярка за несъответствие/нарушение, което не е посочено в Специалната част в срок от 3 календарни 

дни следва да се уведоми компетентното звено. 
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Уведомлението следва да съдържа: 

-информация за несъответствието/нарушението; 

-доказателство за установяване на несъответствието/нарушението; 

-информация за предходни несъответствия/нарушения и наложени мерки; 

-доказателство за уведомяване на оператора/подизпълнителя за наложената мярка; 

-при наложена мярка 5.1. информация за определения срок за изпълнение на предписанието;  

-при наложени мерки 5.2, 5.3 и 5.4 информацията по т.III, IV, V, VI. 

 Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“  следва да бъде уведомена по 

официален път за налагането на мярката. 

2.Извършване на административна проверка  

Уведомлението се регистрира съгласно „Вътрешните правила за обмена на документи по 

електронен път и документи на хартиен носител в Министерство на земеделието, храните и горите“.  

  Началникът на отдел „Биологично производство“ разпределя на служител от отдел 

„Биологично производство“ съответното уведомление. 

Определеният по съответното уведомление служител извършва следните проверки: 

-проверка дали в Специалната част на Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. не е 

предвидена мярка за несъответствието/нарушението. В случай, че за несъответствието/нарушението 

има нормативно установена мярка в Специалната част на Приложение № 3 се уведомява съответното 

контролиращо лице; 

-уведомен ли е оператора за налагане на мярката. В случай, че не е предоставено 

доказателство за уведомяване на оператора се изисква същото да бъде допълнително предоставено; 

-въведена ли е наложената мярка в базата данни съгласно т. IX. В случай, че не е въведена 

мярката в базата данни се уведомява контролиращото лице за изпълнение на задължението за 

въвеждане на същата; 

-извършва се проверка дали е приложена т. 3 от Общата част на Приложение № 3 за налагане 

на следващата по степен мярка при установяване на същото несъответствие. В случай, че не е 

наложена следващата по степен мярка се уведомява контролиращото лице за предприемане на 

действия за прилагане на т. 3 от Общата част на Приложение № 3; 

-в случай на наложена мярка 5.1. се извършва проверка дали е спазено изискването за 

максимална продължителност на определеният срок да изпълнение на предписанието. В случай, че е 

посочен срок по-дълъг от 10 календарни дни се уведомява контролиращото лице за предприемане 

на мерки за изпълнение на нормативно установения срок; 

-при налагане на мерки 5.2.,5.3. и 5.4. се спазват правилата по т.III, IV, V, VI. 
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При наличие на горните хипотези се определя се срок, в който контролиращото лице следва 

да предприеме необходимите мерки и действия. Отговорният по уведомлението служител следи за 

спазване на посоченият в писмото срок. 

В случай, че контролиращото лице не предостави изисканата допълнителна информация 

и/или доказателства в установения срок се предприемат мерки за съставяне на Акт за установяване 

на административно нарушение, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 

2 от ЗПООПЗПЕС. 

 

VIII. СПИСЪК НА НАЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ 

Началник на отдел „Биологично производство“ определя служител, който да въвежда 

информация за наложени мерки в Списък за наложени мерки, по утвърден образец (Приложение № 

1). Въвеждането се извършва в срок до 3 работни дни от получаване на уведомлението от 

контролиращите лица.  

Началник на отдел „Биологично производство“ следи за въвеждане на информация в списъка. 

 

IX. ОТРАЗЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНАТА МЯРКА В БАЗАТА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, 

ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ 

ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН 

 Съгласно чл. 45, ал. 3, т. 3 от Наредба № 5 от 2018 г. контролиращите лица въвеждат в 

базата данни всички наложени мерки в срок до 3 работни дни от постановяването им, както и 

информация за изпълнението им. 

 При отнемане на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 

834/2007 същото се отбелязва в базата данни като отнето. 

 Проверка относно спазване на задължението се извършва при проверките по тази процедура, 

при проверките по чл. 53, ал. 1 и ал. 9, чл. 54 от Наредба № 5 от 2018 г., както и при други нарочни 

проверки. 

 

X. ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

В срок от 10 работни дни от утвърждаване на процедурата се провежда обучение за нейното 

прилагане на всички служители от отдел „Биологично производство“. Обучение  за прилагане на 

процедурата се извършва и за всички новоназначени служители в срок до 1 месец от тяхното 

назначаване. Проведеното обучение се удостоверява с попълване и подписване на Списък за 

проведено обучение по отношение на прилагане на процедурата за обмен на информация между 
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компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи 

лица по отношение на мерките от приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. (Приложение № 2). 

При изменение на европейското право и национално законодателство по отношение на 

правилата и реда за обмена на информация по отношение на мерките от Приложение № 3 на 

Наредба № 5 от 2018 г. отдел „Биологично производство“ предприема действия за актуализация на 

настоящата процедура. 

Веднъж годишно в срок до 1.12 се извършва преглед на процедурата и при необходимост се 

предприемат действия по нейното изменение.  

Прегледът и измененията се документират в Приложение № 3 - Преглед и изменения на 

процедурата за обмен на информация между компетентното звено и одобрените от министъра на 

земеделието, храните и горите контролиращи лица по отношение на мерките от приложение № 3 на 

Наредба № 5 от 2018 г. 

 

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 – Образец на Списък за наложени мерки; 

Приложение № 2 - Списък за проведено обучение по отношение на прилагане на процедурата 

за обмен на информация между компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието, 

храните и горите контролиращи лица по отношение на мерките от Приложение № 3 на Наредба № 5 

от 2018 г.; 

Приложение № 3 - Преглед и изменения на процедурата за обмен на информация между 

компетентното звено и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите контролиращи 

лица по отношение на мерките от Приложение № 3 на Наредба № 5 от 2018 г. 


