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тел. +359 (0) 32–625–888; +359 (0) 32–625–818 

www.balkanbiocert.com ; email: office@balkanbiocert.com  
 

 

Изисквания при контрол на преработватели и търговци, съгласно 

Европейското Биологично Законодателство (ЕO 834/2007 и 889/2008)  
 

 

Бележка: Моля, запознайте се внимателно с изискванията за преработка 

на/търговия с биологична продукция, дадени в ЕO 834/2007 и 889/2008 

(COUNCIL REGULATION EC 834/2007 and 889/2008), преди подаване на 

заявление за инспекция и сертификация на преработка на/търговия с 

биологична продукция. Пълният и актуализиран текст на документа 

можете да намерите на интернет страницата на Балкан Биосерт ООД 

(дадена по- горе).  

 

1. Необходима документация, която трябва да се представи при подаване на 

заявление за контрол на преработватели/ търговци на биологична продукция:   

 

  - валидно удостоверение издадено от БАБХ за дейността, която желаете да 

сертифицирате; за вино и оцет – валидно удостоверение от ИАЛВ. 

  - валиден сертификат за биологично качество на суровините, които ще се 

преработват/  търгуват. 

 

2. Необходима документация, която трябва да се представи след сключване на 

договора, но преди одита за контрол на преработватели/ търговци на биологична 

продукция за съответната година:   

 

 - рецептури съгласно формуляр на Балкан Биосерт ООД. 

 - характеристика на оператора съгласно формуляр на Балкан Биосерт ООД. 

 

 

3. Необходима документация, която трябва да се представи преди (най- късно при) 

контрол на преработватели/ търговци на биологична продукция:   

 

  - документация за собственост на преработвателното предприятие: валиден договор за 

ползване, документ за собственост, др.  

  - скица/план на предприятието, с ясно обозначение на отделните помещения на 

предприятието, потока на суровината.  

  - описание на основната дейност в предприятието- конвенционална и/или биологична. 

 - документация за отношения с подизпълнители (ако има такива): съхранение, 

преработки, транспортна дейност, доставчици на добавки/ спомагателни материали за 

преработката и др. 

 

4. Необходима документация за биологичната продукция, която трябва да се 

представи по време на контрол на преработвател/ търговец:  
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  - дневник/ регистър на входящи суровини и материали за преработката. За 

търговци- документация за постъпили количества биологична продукция- фактури.  

  - квитанции за доставка/ приемни бележки/ фактури за доставка на материали и 

суровини.  

  - копия от декларации, доказващи липса на генно модифицирани организми и 

продукти от тях, за суровините, добавките, спомагателните материали, използвани в 

преработката.  

 - дневник на преработката- входящо количество материали, изходящо количество 

продукт, рандеман, загуби и др., по дати.  

 - рецептури при преработка.  

 - инструктаж и книга за инструктаж на персонала, ангажиран в преработката на 

биологична продукция.  

 - технологична карта- описание на процеса на преработка- технологични процеси, 

функции, оборудване.  

 - асортиментен списък на биологичната и конвенционална продукция (ако има 

такава) на преработвателя с актуални видове опаковки .  

 - копия от биологични сертификати на доставчици на биологични суровини/ 

спомагателни материали/ добавки (ако има такива).  

 - списък на клиентите на биологичната продукция.  

 - списък на вносителите на биологична продукция- за търговци на биологична 

продукция: държава, име на вносителя.  

 - копия от етикетите на биологичната продукция- транспортни, потребителски, др.  

 - дневник/ регистър на стоковите наличности на биологична и конвенционална 

продукция (ако има такава).  

 - фактури за продажби на биологична и конвенционална продукция (ако има 

такава)- за преработватели и търговци.  

 

5. По време на инспекция на преработватели/търговци е необходимо да се осигури 

следното:  

 

 - достъп за оглед на всички помещения, свързани с преработката: приемни, за 

пакетиране/ препакетиране, за преработка, съхранение, експедиция, складови 

помещения за готова продукция/ суровини/ спомагателни материали/ добавки, др.  

 - цялата документация, представена в т. 3 и 4 по- горе.  

 - присъствие на лицето, отговарящо за преработката на/ търговията с биологичната 

продукция и възможност за разговор с него.  

 - пълно съдействие от страна на преработвателя/ търговеца, за нормалното 

протичане на инспекцията.  

 

 

 


