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УТВЪРДИЛ:               /П/ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО“ 

     

І. ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ 

Насоки по прилагането на чл. 63, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008. 

 

ІІ. ПРАВНА РАМКА: 

 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); 

 

III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ЕДИНИЦАТА И МЕРКИТЕ 

1.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОПЕРАТОРА/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Чл. 64 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Когато оператор/подизпълнител се включва в система на контрол той следва да 

предостави на контролиращото лице информацията по чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008, която след това да поддържа. 

При промяна на предоставената информация операторът/подизпълнителят следва да 

уведоми контролиращото лице за промяната. С цел своевременно получаване на 

информация за промените, контролиращото лице следва да определи срок, в който да бъде 

уведомено за тях. Срокът следва да е определен във вътрешните документи на 

контролиращото лице. Операторът/подизпълнителят трябва да е запознат със срока, в който 

е необходимо  да уведомява контролиращото лице за всяка промяна. 

2. СЪДЪЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 63, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 

(ЕО) № 889/2008 

2.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ЕДИНИЦАТА 
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Следва да предвидите да се попълва информацията по чл. 63, параграф 1, буква „а“ 

от Регламент (ЕО) № 889/2008 и допълнителната специфична информация за отделните 

дейности под контрол. 

Пълното описание на единицата трябва да съдържа информация и за 

конвенционалната част на стопанството/единицата. 

2.1.1. Пълно описание съгласно чл. 63, параграф 1, буква а от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 1, буква а от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Следва да предвидите да се посочват: 

-пълно описание на мястото и/или; 

-пълно описание на помещението и/или; 

-пълно описание на дейностите. 

2.1.2. Допълнителни специфични изисквания по отношение на различните 

дейности-информация, която допълва описанието по чл. 63, параграф 1, буква „а“ от 

Регламент (ЕО) № 889/2008 

2.1.2.1. Допълнителни специфични изисквания за дейност растениевъдство и 

събиране на диворастящи: 

Правно основание 

Чл. 70, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 70, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008, както следва: 

-информация за складовите помещения; 

-информация за производствените помещения; 

-информация за парцелите; 

-информация за площите за събиране на диворастящи; 

-посочване на последната дата, на която на парцелите са били използвани продукти, 

които не са в съответствие с правилата за биологично производство; 
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-посочване на последната дата, на която на площите за събиране на диворастящи са 

били използвани продукти, които не са в съответствие с правилата за биологично 

производство. 

2.1.2.2. Допълнителни специфични изисквания за дейност животновъдство 

Правно основание 

Чл. 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 както следва: 

-пълно описание на сградите на животните; 

-пълно описание на пасищата; 

-пълно описание на местата на открито за раздвижване; 

-описание на помещенията за съхранение, пакетиране, преработване на животни, 

животински продукти, суровини и ресурси; 

-пълно описание на инсталациите за складиране на животинския тор. 

2.1.2.3. Допълнителни специфични изисквания по отношение на единиците 

за дейност производство на аквакултури  

Правно основание 

Чл. 73а от Регламент (ЕО) № 889/2008-за морски водорасли 

Чл. 79а от Регламент (ЕО) № 889/2008-за аквакултурни животни 

 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква а от Регламент (ЕО) № 

889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 73а и чл. 79а от Регламент (ЕО) № 

889/2008 както следва: 

-пълно описание на инсталациите на сушата; 

-пълно описание на инсталациите в морето; 

-където е приложимо-оценка на въздействието върху околната среда; 

-където е приложимо-план за устойчиво управление; 

-за диворастящи морски водорасли-пълно описание ни карта на районите за събиране 

на водорасли по крайбрежието и в морето; 
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-за диворастящи морски водорасли-карта на районите на сушата, където се 

извършват дейности след събирането; 

-за мекотели-резюме на специалната глава в плана за устойчиво управление. 

2.1.2.4. Допълнителни специфични изисквания за дейност преработка  

Правно основание 

Чл. 80 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 80 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

както следва: 

-информация за оборудването, използвано за преработка; 

- информация за оборудването, използвано за пакетиране; 

-информация за оборудването, използвано за съхранение; 

-информация за процедурите за транспортиране. 

2.1.2.5. Допълнителни специфични изисквания за дейност внос  

Правно основание 

Чл. 82, параграф 1, алинея първа от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Чл. 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 82, параграф 1, алинея първа и 

чл. 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 както следва: 

-информация за помещенията, които ще използва във връзка с вноса; 

-информация за пунктовете за влизане на продуктите в Общността; 

-съоръженията, в които ще складира внесените продукти до тяхната доставка на 

първия получател; 

-в пълното описание на първия получател - да се посочат съоръженията, използвани 

за приемане и складиране. 

2.1.2.6. Допълнителни специфични изисквания по отношение на оператори, 

които имат подизпълнители   

Правно основание 

Чл. 86 от Регламент (ЕО) № 889/2008 
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В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 86 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

както следва: 

-списък на подизпълнителите; 

-описание на дейностите на подизпълнителите; 

-посочване на контролиращото лице на подизпълнителя; 

-писмено споразумение с подизпълнителя, че стопанството му ще бъде в система на 

контрол; 

-информация за всички практически мерки, включително система за документална 

отчетност, които ще прилагат, за да гарантират, че може да се направи проследимост на 

продуктите до ниво доставчици, продавачи, получатели, купувачи. 

2.1.2.6. Допълнителни специфични изисквания по отношение на оператори, 

които приготвят фуражи  

Правно основание 

Чл. 88, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква а от Регламент (ЕО) № 

889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 88, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 

889/2008 както следва: 

-посочване на съоръженията за приемане, подготовка и складиране на продуктите, 

предназначени за фураж; 

-съоръженията за складиране на други продукти, използвани при приготвянето на 

фуража; 

- използваните инсталации за складирането на почистващи и дезинфекционни 

препарати; 

-описание на комбинираните фуражи, които ще се произвеждат, в т.ч. посочване на 

вида или категорията на животните, за които са предназначени комбинираните фуражи; 

-наименованието на фуражните суровини, които ще се произвеждат. 

2.2. ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ МЕРКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ. 

Следва да предвидите да се попълва информацията по чл. 63, параграф 1, буква „б“ 

от Регламент (ЕО) № 889/2008 и допълнителната информация за отделните дейности. 

2.2.1. Практически мерки по чл. 63, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 
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Правно основание 

Чл. 63, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Следва да предвидите да се посочват: 

-конкретните мерки, които трябва да се приложат в единицата, за да се осигури 

спазване на правилата за биологичното производство и/или; 

-конкретните мерки, които трябва да се приложат в помещенията, за да се осигури 

спазване на правилата за биологичното производство и/или; 

-конкретните мерки, които трябва да се приложат за отделната дейност, за да се 

осигури спазване на правилата за биологичното производство. 

2.2.2. Допълнителни изисквания по отношение на различните дейности-

информация, която допълва описанието по чл. 63, параграф 1, буква „б” от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 

2.2.2.1. Допълнителни специфични изисквания за дейност събиране на 

диворастящи: 

Правно основание 

Чл. 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква б от Регламент (ЕО) № 

889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

889/2008 както следва: 

-гаранции, дадени от трети страни, които операторът може да осигури за гарантиране 

на спазването на разпоредбите на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007. 

2.2.2.2. Допълнителни специфични изисквания за дейност животновъдство 

Правно основание 

Чл. 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 889/2008 както следва: 

-прилагане на план за разпръскване на животински тор, заедно с посочване на 

площите за производство на растителни култури, върху които ще се разпръсква; 
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-планът за разпръсване на животинския тор трябва да се съгласува с контролиращото 

лице. За тази цел следва да се остави одитна следа, че плана е съгласуван; 

-в случай на писмени споразумения с други стопанства, извършващи биологично 

производство, за разпръсване на животинския тор - да се приложат; 

-план за управление на единицата за отглеждане на животни. 

2.2.2.3. Допълнителни специфични изисквания по отношение на оператори, 

които приготвят фуражи 

Правно основание 

Чл. 88, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква б от Регламент (ЕО) № 

889/2008 следва да се попълни и информацията по чл. 88, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

889/2008 както следва: 

-информация за мерките, които ще се прилагат в съответствие с чл. 26 от Регламент 

(ЕО) № 889/2008 за преработени фуражи. 

2.3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ 
Следва да е предвидено да се попълва информацията по чл. 63, параграф 1, буква „в“ 

от Регламент (ЕО) № 889/2008. 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Следва да е предвидено да се посочват: 

-предпазните мерки, които ще се вземат за намаляване на риска от замърсяване с 

неразрешени продукти или вещества; 

-мерки за почистване на местата за съхранение; 

-мерки за почистване по цялата производствена верига. 

2.4. ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО 

Приложимо е, когато операторът изисква издаване на допълнителните доказателства 

по чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008. 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Следва да предвидите да се посочват: 

-отличителните характеристики на използвания метод за производство. 
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IV. ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНА ОТ ОПЕРАТОРА/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Всеки оператор/подизпълнител следва да подпише декларация по чл. 63, параграф 2, 

алинея първа от Регламент (ЕО) № 889/2008. 

1. Съдържание на декларацията 

Декларацията следва да включва съответното описание и мерките по чл. 63, параграф 

1 от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и поемане на задълженията, посочени в чл. 63, 

параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 889/2008. 

2. Реквизити на декларацията 

Всяка декларация следва да съдържа: 

- съответното описание и мерките по чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 

889/2008 

- поемане задължения, които са посочени в чл. 63, параграф 2, алинея първа от 

Регламент (ЕО) № 889/2008 и допълващите го членове. 

2.1. Общи реквизити 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Всяка декларация следва да съдържа поемане на следните задължения от страна на 

оператора/подизпълнителя: 

а) да осъществява операциите в съответствие с разпоредбите за биологично 

производство; 

б) да приема, при наличие на нарушения или нередности, налагането на мерките от 

разпоредбите за биологично производство; 

в) поема ангажимент да уведомява в писмена форма купувачите на продукта, за да 

гарантира, че означенията за биологично производство са заличени от настоящата 

продукция; 

г) да приема, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители се контролират 

от различни надзорни или контролни органи съгласно системата за контрол, установена от 

съответната държава членка, обмена на информация между тези органи; 

д) да приема, в случай че операторът и/или неговите подизпълнители променят 

своите контролни или надзорни органи, предаването на тяхната контролна документация на 

следващите контролни или надзорни органи; 

е) да приема, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, да 

информира незабавно съответните компетентни органи и контролни или надзорни органи; 
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ж) да приема, в случай че операторът се оттегли от системата за контрол, че 

контролната му документация ще бъде съхранявана за период от най-малко пет години; 

з) да приема да информира незабавно съответния контролен или надзорен орган или 

съответните контролни или надзорни органи за всяка нередност или нарушение, засягащи 

биологичното състояние на техните продукти или на биологични продукти, доставени им от 

други оператори или подизпълнители. 

2.2. Допълнителни реквизити на декларацията по отношение на дейност 

внос 

Правно основание 

Чл. 82, параграф 1, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 

За дейност внос, освен задълженията по чл. 63, параграф 2, алинея първа от 

Регламент (ЕО) № 889/2008, в декларацията следва да се добави и задължението по чл. 82, 

параграф 1, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 както следва: 

Задължение да гарантира, че всички съоръжения, които вносителят използва за 

складиране на продуктите, са подложени на контрол, който ще се извършва или от 

надзорните или контролни органи, или, когато тези съоръжения за складиране са 

разположени в друга държава-членка или регион, от надзорен или контролен орган, одобрен 

за контрол в същата държава-членка или регион. 

V. ДОКЛАД ПО ЧЛ. 63, ПАРАГРАФ 2, АЛИНЕЯ ВТОРА ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

889/2008 

1. Задължение за проверка на декларацията по чл. 63, параграф 2, алинея 

първа от Регламент (ЕО) № 889/2008 и изготвяне на доклад 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 

Всички контролиращи лица са длъжни да проверят декларацията по чл. 63, параграф 

2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 889/2008 и да изготвят доклад, идентифициращ 

възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. 

В процедурите на контролиращите лица следва да е определен срок, в който ще се 

извърши проверка на декларацията. 

2. Доклад по отношение на първите получатели и вносителите 

Правно основание 
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Чл. 82, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 

По аргумент на противното, когато вносителят и първият получател не са едно и също 

юридическо лице и не работят в една и съща единица, следва да се изготвят отделни 

доклади по чл. 63, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 и за вносителя и 

за първия получател. 

3. Съдържание на доклада по чл. 63, параграф 2, алинея втора от 

Регламент (ЕО) № 889/2008 

Докладът по чл. 63, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 следва 

да съдържа оценка за: 

-пълното описание на единицата; 

-практическите мерки, които ще се прилагат за спазване на изискванията на 

правилата за биологичното производство; 

-превантивните мерки, които ще се прилагат за намаляване на риска от замърсяване; 

-мерките за  почистване. 

В доклада следва да се посочат корективните мерки, които да предприеме съответния 

оператор/подизпълнител. 

3. Предприемане на корективни действия от страна на 

оператора/подизпълнителя 

Правно основание 

Чл. 63, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 

На основание чл. 63, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 

докладът се преподписва от оператора. 

Операторът следва да предприеме посочените в доклада корективни действия. 

Контролиращото лице следва да определи в своите процедури срок, в който следва да бъдат 

изпълнение посочените в доклада корективни действия. 

VI. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОМЯНА НА КОНТРОЛИРАЩОТО ЛИЦЕ 

Правно основание 

Чл. 92, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 

 

На основание чл. 92, параграф 2, алинея втора от Регламент (ЕО) № 889/2008 в 

контролната документация, който старото контролиращо лице следва да предостави на 
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новото контролиращо лице, следва да включва и докладите по чл. 63, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 889/2008. 


