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СЛЕДВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪРХУ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

УТВЪРДИЛ:

/П/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО
И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО“
І. ЦЕЛ НА НАСОКИТЕ
Целта на настоящите насоки е да се дадат указания относно контролът, който следва
да се осъществява върху подизпълнителите, както и да посочат примери за лоша практика.
Тези насоки не са изчерпателни, тъй като по отношение на подизпълнителите следва да се
прилага същото ниво на контрол, както при операторите. Насоките обхващат някои
специфични детайли по отношение на контрола, който следва да се осъществява върху
подизпълнителите.
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);


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. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ЕДИНИЦАТА И МЕРКИТЕ
Правно основание
Чл. 86 от Регламент (ЕО) № 889/2008
В допълнение към информацията по чл. 63, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 в случай, че е на лице договор за подизпълнителна дейност операторът следва
да предостави 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;
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-писмено споразумение с подизпълнителя, че ще бъде в система на контрол;
-информация

за

всички практически мерки, които ще прилагат,

включително

подходяща система за документална отчетност, за да гарантират, че може да се направи
проследимост на продуктите до ниво доставчици, продавачи, получатели, купувачи.
Пример за лоша практика:
В пълното описание на единицата на оператора да липсва в пълнота информацията
за подизпълнителите, както и информация за практическите мерки, които същите ще
прилагат.
В пълното описание на подизпълнителят има информация за операторите, но в
пълното описание на оператора липсва информация за подизпълнителите.
IV. РИСК АНАЛИЗ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Правно основание
Чл. 49, ал. 2, т. 7, ал. 3, ал. 4 от Наредба № 5 от 2018 г.
Следва да се изготвя отделен риск анализ на всеки подизпълнител, с който
контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация.
Пример за лоша практика:
Неизготвяне на риск анализ за подизпълнителите.
Риск анализът за подизпълнителите е част от риск анализа на операторите.
V. ИНСПЕКЦИИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ДОКЛАД ОТ ИНСПЕКЦИЯ
Правно основание
Чл. 65 от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 92д от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 49, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 9 от Наредба № 5 от 2018 г.
Подизпълнителите, следва да са подложени на същото ниво на

контрол,

както при операторите.
На подизпълнителите следва да се извършва най-малко по една годишна инспекция.
Подизпълнителите следва да бъдат включени

при подбора за допълнителни и

необявени инспекции, както и за пробовземане, въз основа на анализа на риска.
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При проверката на подизпълнител следва да се изготви доклад, който да се подпише
от същия.
Пример за лоша практика:
Изготвяне на общ доклад за инспекцията на оператора и подизпълнителя, като в
общия доклад се съдържат минимален брой въпроси относно подизпълнителите и не са
проверени всички критерии за съответствие по отношение на подизпълнителите.
Използване

на

съкратена

форма

на

въпросник/чек

лиск

при

проверка

на

подизпълнител.
VI. ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 29, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
834/2009
Правно основание
Чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
Чл. 48, ал. 9 от Наредба № 5 от 2018 г.
Контролиращото лице следва да издава писмени доказателства по чл. 29,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, както на операторите, така и на
подизпълнителите.
VII. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА
Правно основание
Чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
По отношение на контролът върху подизпълнителите са приложими всички правила за
обмен на информация между контролиращите лица. Като в допълнение е въведено изрично
правило за обмен на информация, в случаите, при които операторът е под контрол на едно
контролиращо лице, а подизпълнителят е под контрол на друго контролиращо лице. В
цитираната хипотеза следва двете контролиращи лица да обменят информация по между си.
Обменя се информацията, която е от значение за осъществявания контрол, в т.ч. информация
за установените несъответствия при оператора и подизпълнителя, информация за наложени
мерки, информация за установените рискове и всякаква друга приложима информация.

