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МЕТОДИКА
ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата методика е разработена в съответствие с изискванията на 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
(Регламент (ЕО) № 834/2007), 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
(Регламент (ЕО) № 889/2008), и Наредба № 5 от 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.).
Предназначена е да подпомогне работата на контролиращите лица (КЛ) и
експертите от Министерството на земеделието, храните и горите, чиито задължения са
свързани с управлението на риска в областта на биологичното производство.
ЦЕЛ И ОБХВАТ
Целта на методиката е да въведе критериите за анализ на риска, индикаторите
към тях, както и да определи тяхната тежест.
Методиката ще се използва за определянето на интензитета на годишните
инспекции на КЛ

и тяхното планиране, в съответствие с чл. 92в, параграф 2 и 3 от

Регламент (ЕО) № 889/2008.
Обхватът на Методиката включва определяне на подробни правила за единен и
систематизиран подход за анализ на риска при операторите/подизпълнителите, включени
в система на контрол, съгласно действащото европейско и национално законодателство.
Методиката съдържа указания към КЛ, за определяне рисковите категории на
операторите/подизпълнителите в система на контрол в съответствие с критериите в чл.
49, ал. 3 от Наредба № 5 от 2018 г., посредством различни индикатори.
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За всеки от общо осемте критерия са разписани индикатори, с които да се
извърши оценка на оператора/подизпълнителя. Индикаторите са съобразени с влиянието
върху

риска

(увеличаване

на

вероятността)

от

неспазване

на

изискванията

на

нормативната уредба, имайки предвид, че рискът е функция на вероятността за
неблагоприятно въздействие и на сериозността на това въздействие.
В Методиката са дадени насоки относно вида и честотата на годишните проверки,
допълнителните контролни посещения и вземането на проби, съгласно чл. 92в, т. 2, буква
г) от Регламент № (ЕО) 889/2008.
II. ПРАВНА РАМКА
 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на 4 Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.);
 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 от 18.09.2008 г.);
 Регламент (EС) 2017/625 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 март
2017 г. 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) № 1069/2009, (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) (OB L 95, 7.4.2017г.).
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 Наредба

№

5

от

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 (ДВ, бр. 75).
III.

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОЦЕНКАТА И АНАЛИЗА НА РИСКА
Съгласно

европейското

право

и

националната

нормативна

уредба

от

контролиращото лице се изисква:


Съгласно чл. 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 характерът и

честотата на контрола да се определят въз основа на оценка на риска от възникване на
нередности и нарушения по отношение на изпълнението на изискванията, определени в
регламента. И в тази връзка да извършва проверка на съответствието най-малко веднъж
годишно на всички оператори, с изключение на търговци на едро, които работят само с
предварително опаковани продукти, и оператори, които продават на крайния купувач или
потребител.
 Съгласно чл. 65 от Регламент (ЕО) № 889/2008 да извършва поне веднъж
годишно физическа проверка на всички оператори. На случаен принцип контролните
посещения, по-често да са без предизвестие, въз основа на общата оценка на риска от
неспазване

на

разпоредбите

за

биологично

производство,

като

вземат

предвид

резултатите от предишни проверки, количеството съответни продукти и риска от замяна
на тези продукти. Да взема и анализира проби, с цел установяване на наличието на
продукти, които не са разрешени за биологично производство, или методи, които не са в
съответствие с правилата за биологичното производство, или да открие възможно
замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти. Броят на пробите,
които се вземат и анализират всяка година, да съответства най-малко на 5% от броя на
операторите, които се намират под негов контрол. Подборът на операторите, от които се
вземат проби, да се извършва въз основа на общата оценка на риска от неспазване на
правилата за биологично производство. В тази обща оценка да се вземат предвид всички
етапи на производство, подготовка и разпространение.


Съгласно чл. 66 параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008. единиците за

производство на небиологични продукти, заедно със складовите помещения за суровини
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също да са обект на минималните мерки за контрол, когато оператор управлява няколко
производствени единици в същия район.
 Съгласно чл. 90 от Регламент (ЕО) № 889/2008 контролното посещение,
посочено в член 65, да включва пълна физическа инспекция на всички помещения. Да се
извършват планирани проверки въз основа на общата оценка на риска от неспазване на
разпоредбите за биологично производство, да отделят специално внимание на критичните
контролни точки, посочени от оператора, за да се определи дали операциите по надзора и
проверките на дейностите се извършват правилно. Всички помещения, използвани от
оператора за неговата дейност, да бъдат инспектирани с честота в зависимост от
съпътстващите рискове.
 Съгласно чл. 92д от Регламент (ЕО) № 889/2008 да разполагат с документирани
процедури и модели и да използва такива за:
 годишния анализ на риска съгласно чл. 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
834/2007;
 изготвянето

на

основана

на

риска

стратегия

за

вземане

на

проби

и

извършването на вземането на проби и лабораторния анализ;
 първоначални и последващи проверки на операторите, намиращи се под техен
контрол;
 прилагането и последващите действия от списъка с мерки, които се прилагат в
случай на нарушения и нередности.
 Съгласно чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008, процедурата за
анализ на риска да се определя по такъв начин, че:
 резултатът от анализ на риска да предоставя основа за определяне на
интензитета на годишните инспекции и контролни посещения със или без предизвестие;
 да се извършват допълнителни контролни посещения на случаен принцип в
съответствие с чл. 65, най-малко на 10% от подписалите договор оператори в
съответствие с рисковата им категория;
 най-малко 10% от всички инспекции и допълнителни посещения, извършени в
съответствие с чл. 65, да са без предизвестие;
 изборът на оператори, подложени на посещения и инспекции без предизвестие,
се определя въз основа на анализа на риска, като въпросните посещения и инспекции се
планират в съответствие с равнището на риска.
4

МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА
утвърдена със Заповед № РД 09-16 от 14.01.2021 г.
на министъра на земеделието, храните и горите

Версия: 01
Страница: 5 от 11

Министерство на
земеделието,
храните и горите
 В съответствие с чл. 49, ал. 2, т. 7 от Наредба № 5 от 2018 г., да се
разработват и прилагат процедура за анализ на риска за всеки оператор, съответно
подизпълнител, с който имат сключен договор за контрол и сертификация и да извършват
анализ на риска всяка година, както и при промяна на обстоятелствата, въз основа на
които е извършен.
 В съответствие с чл. 49, ал. 3 от Наредба № 5 от 2018 г. процедурата за анализ
на риска да се изготвя съобразно настоящата методика, и съдържа най-малко следните
критерии за оценка:
1. структура на стопанството, включително наличие на небиологични площи,
животни, единици;
2. размер и капацитет на стопанството;
3. количества произведена продукция/обем на производството;
4. резултати от предишни проверки и наложени мерки;
5. риск от смесване/замяна на продукти;
6. риск от замърсяване;
7. нотификации по системата OFIS.
 В съответствие с чл. 49, ал. 4 от Наредба № 5 от 2018 г., при прилагане на
процедурата за анализ на риска всеки оператор, съответно подизпълнител, да се
определя в една от следните категории на риск:
1. нисък;
2. нисък до среден;
3. среден до висок;
4. висок.
IV. ВИДОВЕ КОНТРОЛ
За

целите

на

настоящата

методика

контролът

върху

дейността

на

операторите/подизпълнителите, включени в системата за контрол се осъществява от
инспектори на КЛ.
Контролът в зависимост от целта на проверките/инспекциите, може да бъде:
 Първоначална инспекция/контрол на място - има за цел да потвърди на място
съответствията на декларацията, пълното описание на мястото и/или помещението и/или
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дейностите, и мерките, които се прилагат за да се осигури спазване на разпоредбите за
биологично производство, съгласно чл. 63 Регламент (ЕО) № 889/2008;
 Последващ

контрол

(мониторинг)

–

контрола

върху

дейността

на

оператор/подизпълнител включен в система на контрол, който се извършва от инспектори
на КЛ, може да бъде планиран и извънпланов контрол. Плановият контрол включва
задължителните годишни проверки с или без предизвестие, допълнителни контролни
посещения с или без предизвестие и вземането на проби.
Извънплановият

контрол

включва

допълнителни

проверки

по

сигнали,

нотификации по система OFIS или във връзка с констатации направени при извършения
планов контрол. Последващият контрол включва и действията за проследяване степента
на изпълнение на дадените предписания за коригиращи действия (отстраняване на
констатираните нарушения), както и изпълнението на наложените мерки от Приложение 3
на Наредба № 5 от 2018 г.
Всеки оператор/подизпълнител

подлежи

всяка

година

на

минимум

една

проверка/инспекция на място. Броят на допълнителните планирани проверки/инспекции и
вземането на проби се определя в зависимост от рисковата категория на оператора
определена по методиката за анализ на риска;
В случай, че проверката се извършва във връзка с жалба или сигнал, засягащ
компетенциите и на други официални или контролни органи, същите при необходимост се
уведомяват и канят за участие със свои представители в проверката. Когато не е
възможно

извършването

на

съвместна

проверка,

а

при

извършения

контрол

са

констатирани нарушения на законодателството, КЛ изпраща на съответния орган
информация за резултатите от извършената проверка за сведение, с цел последващо
координиране на по-нататъшни действия.

V. НАСОКИ

ПРИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

РИСКОВЕТЕ

И

ЧЕСТОТАТА

НА

КОНТРОЛ/ПРОБОВЗЕМАНЕ
За определяне на рисковете се използва един допълнителен критерий "Обща
характеристика на оператора" и посочените критерии в Наредба № 5 от 2018 г., които са
съобразени за всеки тип производство (растениевъдство(диворастящи), животновъдство,
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пчеларство, преработка, търговия) със съответните специфични индикатори и влияят на
вероятността от възникване на несъответствие.
На база извършения анализ на риска и определянето на рисковата категория за
всеки оператор/подизпълнител съгласно чл. 49, ал. 4 от Наредба № 5 от 2018 г., КЛ
изготвя Плана за контрол с допълнителните инспекции (обявени/необявени) и пробите,
които ще бъдат взети за анализ през текущата година.
При нови оператори/подизпълнители, след сключване на договор за контрол и
сертификация, се извършва анализ на риска на основание подадената от тях информация
в

заявлението,

преди

вземането

на

решение

за

сертификация.

Всички

нови

оператори/подизпълнители с висок риск се планират за допълнителен контрол и/или за
анализ на проба през съответната календарна година.
Анализът на риска се извършва ежегодно не по-късно от м. януари, като се взима
предвид информацията от предходната календарна година – доклади от инспекции,
сертификат, годишната план-програма (ПБП), подадена за настоящата година.
При настъпила промяна в обстоятелствата за даден оператор/подизпълнител след
м. януари, се извършва последващ анализ на риска (по време инспекция и/или в офиса),
който се актуализира.
При констатирано несъответствие (с изключение на мярка 5.1 от Приложение № 3
на Наредба № 5 от 2018 г.) по време на планирана инспекция, анализът на риска се
актуализира.
При приключило разследване и потвърдено несъответствие след нотификация по
системата OFIS категорията риск незабавно се актуализира във „Висок“.
Категорията „Висок риск“ (при нотификация по системата OFIS) е действаща за
период не по-малко от една календарна година.
При всички случаи на нотификации по системата OFIS, както и при съмнение за
използване на продукти или техники, които не са разрешени за биологично производство,
КЛ взема проби и ги предоставя за анализ в лаборатория (определена по чл. 37 от
Регламент № (ЕС) 2017/625). Тези проби не влизат в задължителния минимален брой
проби за изследване съгласно параграф 2 на чл. 65 на Регламент (ЕО) № 889/ 2008.
Характерът и честотата на годишните проверки, допълнителните контролни
посещения и вземането на проби се определят въз основа на категорията риск на
оператора, както следва:
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ЧЕСТОТА НА ПРОВЕРКИТЕ/ИНСПЕКЦИИТЕ И ПРОБОВЗЕМАНЕ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008
Годишна
проверка/
инспекция
На 100% от
операторите в
система
на
контрол на КЛ.

Допълнителна
проверка/инспекция

Необявени
проверка/инспекция

Вземане на проби

Най-малко 10% от общия Най-малко на 5% от
брой
на
годишните
и операторите в
допълнителни
системата на контрол
проверки/инспекции, като на КЛ, определени
операторите са определени чрез процедура за
чрез процедура за анализ анализ на риска.
на риска.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОВЕРКИ/ИНСПЕКЦИИ, НЕОБЯВЕНИ
ПРОВЕРКИ/ИНСПЕКЦИИ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СПОРЕД РИСКОВАТА КАТЕГОРИЯ
ОПРЕДЕЛЕНА С МЕТОДИКАТА ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА
НИСЪК
НИСЪК ДО СРЕДЕН
СРЕДЕН ДО ВИСОК
ВИСОК
Допълнителна
Допълнителна
Допълнителна
проверка/инсп
Допълнителна
проверка/инспекция – 5
проверка/инспекция екция – 5 %
проверка/инспекция – 10
%
от
общия
брой
80 % от общия брой
от общия брой
%
от
общия
брой
допълнителни проверки
на допълнителни
допълнителни
допълнителни проверки
проверки
проверки
Необявени
Необявени
Необявени
проверка/инспекцияпроверка/инспекция проверка/инспекция
–
80 % от общия брой
Необявени
10% от общия брой на
10 % от общия брой на
на Необявени
проверка/инсп
Необявени инспекции,
Необявени
инспекции,
инспекции, които
екция – 0 %
които трябва да се
които
трябва
да
се
трябва да се
извършат.
извършат.
извършат.
Вземане
на
проби – 0%

Когато,

Най-малко на 10% от
операторите в система на
контрол
на
КЛ,
определени
чрез
процедура за анализ на
риска.

Вземане на проби - 20
% от общият минимален
брой проби, които трябва
да се вземат.
броя

на

допълнителните

Вземане на проби - 20 %
от общият минимален брой
проби, които трябва да се
вземат.
и

необявени

Вземане на проби –
60 % от общият
минимален брой
проби, които трябва
да се вземат.
проверки/инспекции, и броя на

планираните проби е по-малък от броя на операторите в съответната рискова категория, същите
се определят на случаен принцип, като се използва функцията на excel data analysis-random
number generation.
Когато,

броя

на

допълнителните

и

необявени

проверки/инспекции,

и

броя

на

планираните проби е по-голям от броя на операторите в съответната рискова категория,
останалите бройки се разпределят в следваща по-висока рискова категория или в предходна,
ако бройките в по-високите са вече попълнени.
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При недостатъчен брой оператори от високия риск, процентите се разпределят
пропорционално в низходящ ред.
При малък общ брой оператори в система на контрол – под 39 броя оператори,
допълнителни проверки се извършват на най-малко 4 оператора.
По отношение определения процент за вземане на проби, в същият не се включват
проби взети при сигнали, които не са анонимни, съмнения и нотификации по системата OFIS.
VI.ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА

РИСКОВАТА

КАТЕГОРИЯ

НА

ВСЕКИОПЕРАТОР/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
За определянето на рисковата категория в настоящата Методиката са въведени 8
критерия за оценка, включващи различен брой индикатори, като е определена и тяхната
тежест.
1.

Видове тежест (брой точки) за всеки индикатор към съответния критерий,

който влияе на крайната оценка на риска:
1.1. ниска тежест – от 1 до 3 точки за всеки индикатор към критерия за оценка;
1.2. ниска до средна тежест - от 4 до 12 точки за всеки индикатор към критерия
за оценка;
1.3. средна до висока тежест – от 13 до 25 точки за всеки индикатор към
критерия за оценка;
1.4. висока тежест - за някои индикатори към критерия се определят с ″да″ или
″не″, като оператора се оценява с „Висок риск“.
2.

Тежестите (броя точки) на отделните критерии за оценка с индикаторите

към тях, са както следва:
2.1. Критерий „Обща характеристика на оператора“ - ниска тежест (т. 1.1.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 1 до 3 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 30 т.
2.2. Критерий „Структура на стопанството, включително наличие на небиологични
площи, животни, единици“ - ниска до средна тежест (т. 1.2.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 4 до 12 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 124 т.
2.3. Критерий „Размер и капацитет на стопанството“ - ниска до средна тежест (т.
1.2.);
9
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Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 4 до 12 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 200 т.
2.4. Критерий „Количества произведена продукция/обем на производството“ ниска до средна тежест (т. 1.2.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 4 до 12 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 24 т.
2.5. Критерий „Резултати от предишни проверки и наложени мерки“ – средна до
висока тежест (т. 1.3.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 13 до 25 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 75 т.
2.6. Критерий „Риск от смесване/замяна на продукти“ - средна до висока тежест
(т. 1.3.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 13 до 25 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 164 т.
2.7. Критерий „Риск от замърсяване“ - средна до висока тежест (т. 1.3.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с тежест „от 13 до 25 точки“,
като максималния брой точки за критерия е 138 т.
2.8. Критерий „Нотификации по системата OFIS“ – висока тежест (т. 1.4.);
Всеки отделен индикатор към критерия се оценява с висока тежест, което
отговаря на висок риск.
3.

Сборът от всички точки за всички критерии за оценка е 755 точки.

Рисковата категория на оператора/подизпълнителя се образува от общия брой точки от
всички критерии за оценка както следва:
 Категория на риск "Нисък" от 0 до 75 точки; (10%)
 Категория на риск "Нисък до среден" от 76 до 226 точки; (20%)
 Категория на риск "Среден до висок" от 227 до 453 точки; (30%)
 Категория на риск "Висок" от 454 до 755 точки. (40%)
4. При определяне на рисковата категория на всеки оператор/подизпълнител
включен в система на контрол трябва да се имат предвид и следните изисквания
свързани с индикаторите:
4.1. Относно прилагането на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) №
889/2008 и чл. 14 от Регламент (ЕО) № 834/2007 при дейност „Пчеларство“, които са част
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от докладите от инспекции на КЛ и е повтаряща се препоръка от ЕК е разписан индикатор
за оценка на вида растителност.
4.2. При използване термина „урбанизирана територия“ – да се имат в предвид:
населени места - села и градове, без махали и селищни образувания - вилни зони,
съгласно закон за устройство на територията.
В случай, че оператор/подизпълнител е оценен с „Висок риск“ по един от
критериите за оценка не се извършва оценяване по останалите критерии.
Анализът на риска на всеки оператор/подизпълнител се изготвя и подписва от
лица оправомощени от КЛ, съгласно процедурата му за работа, за което се уведомява
компетентното звено.
Процедурата за анализ на риска на всяко КЛ се изготвя съгласно настоящата
Методика. При наличие на собствен софтуерен продукт, КЛ може да прехвърли всички
изисквания на Методиката в същия.
Процедурата за анализ на риска се изготвя по методика, утвърдена със заповед
на министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл.49, ал.3 и съдържа най-малко
следните критерии за оценка -

Приложение - Таблица за определяне на категорията

риск към методика за анализ на риска, съгласно чл. 49, ал. 4 от Наредба № 5 от 2018 г.
(оценка

за

дейности

растениевъдство,

събиране

на

диворастящи,

аквакултури,

животновъдство и пчеларство, преработка и търговия, внос и износ).
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