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ДЪРЖАВЕН

45. „Формировка“ е формата на лозата,
която се определя от височината на стъблото,
от броя и дължината на рамената и кордоните
и от тяхното пространствено разположение,
свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
46. „Цифрови географски данни“ са геометрични изображения на лозарските площи,
които съдържат в своите реквизити точна
географска информация за местоположение,
правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителните директори на ДФЗ
и ИАЛВ.
§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на 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 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 1:
а) в т. 1, буква „б“ след думата „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“, а
думите „т. 1“ се заличават;
б) в т. 2, буква „а“ след думата „пробовземане“ се добавя „от контролиращо лице“,
а думите „всеки от“ се заличават;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Преходният период се увеличава за
срока по ал. 1, т. 2, буква „в“ или започва
нов п реходен период, като се взема по дългият от двата периода. При изтичане на
преходния период и преди издаване на писмено доказателство по чл. 29 от Регламент
№ 834/20 07 за биологи чна прод у к ци я на
парцелите, за които е удължен преходният
период, контролиращото лице взема проби,
които предоставя за анализ в лаборатория,
акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017
за установяване на неразрешени продукти
и/или вещества.“
2. В чл. 48, ал. 4:
а) точка 6 се изменя така:
„6. идентификация на животни;“
б) създава се т. 7:
„7. идентификация на животновъден обект
(пчелин) и брой на пчелни семейства.“
3. В чл. 49, ал. 2:
а) в т. 8 думите „контролиращите лица“
се заличават;
б) създава се т. 9:
„9. извършват физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители,
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с които имат сключени договори за контрол
и сертификация , като проверките завършват
с двустранно подписан инспекторски доклад
и екземпляр от него се предоставя на оператора, съответно подизпълнителя на място.“
4. В чл. 53 ал. 3 се изменя така:
„(3) При извършване на проверките:
1. за всеки конкретен случай длъжностните лица се определят с отделна заповед на
министъра на земеделието, храните и горите;
2. длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица и за липса на конфликт на интереси
по смисъла на Закона за противодействия
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.“
5. В чл. 54 се създава ал. 6:
„(6) Комисията по чл. 59, ал. 1 в срок
до 10 работни дни разглежда протокола с
конс тата ц и и и п редос та вя с та новище за
осъщест вени я кон т рол на минист ъра на
земеделието, храните и горите и на контролиращото лице.“
6. В чл. 55 ал. 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено обменя информация с Европейската комисия, държавите
членки, контролиращите лица, други административни органи и институции съгласно
процедури, одобрени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.“
7. В чл. 57:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „уведомява БАБХ“ се добавя „и
компетентното звено“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролиращите лица незабавно писмено уведомяват съгласно чл. 30, параграф
2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 компетентното звено за установени несъответствия и/
или нарушения, които засягат биологичното
състояние на продукти с произход от Република България, които се реализират извън
територи ята на ст раната. Уведомлението
съдържа информация за полу чателите на
продуктите.“
8. В чл. 59, ал. 5 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
9. В преходните и заключителните разпоредби в § 2 думите „чл. 45, ал. 3, т. 6, 7,
8 и ал. 4“ се заменят с „чл. 45, ал. 3, т. 6, 7,
8, 9, 12 и ал. 4“.
10. В приложение № 3 към чл. 48, ал. 6,
„Б. Специална част“, в таблицата:
а) в т. 1 „ М и н и м а л н и и з ис к в а н и я и
система на контрол“ на ред 1.9, в колона
„Мярка“ думите „(при непусната на пазара
партида – 5.2)“ се заличават;
б) в т. 5.0 „Общи разпоредби“ се създава
ред 5.0.7:
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„
5.0.7.

Неактуализиране на информацията относно опи- Чл. 63, параграф 1 и
Земеделско
с анието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
производство
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

5.2

“
в) в т. 5.1 „Произход на животните“ на ред 5.1.4, в колона „Несъответствие/нарушение“ думата „еспазване“ се заменя с „Неспазване“;
г) в т. 6 „Пчели и пчелни продукти“ се създават редове 6.20, 6.21 и 6.22:
„
6.20.

Пчели

Частична липса на информация относно описа- Чл. 63, параграф 1 и
нието на единицата и мерките, посочени в чл. 63, чл. 70 от Регламент
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
(ЕО) № 889/2008

6.21.

Пчели

Непредоставяне на информация относно описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 63,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при
включване на стопанството в система на контрол

6.22.

Пчели

Неактуализиране на информацията относно описанието на единицата и мерките, посочени в
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

„

Неактуализиране на информацията относно Чл. 63, параграф 1 и
А к вак улт уописанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
ри – общо
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

5.2

“

Частична липса на информация относно опи- Чл. 63, параграф 1 и
Преработвасанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
тели
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

8.9.

Непредоставяне на информация относно описаПреработва- нието на единицата и мерките, посочени в чл. 63,
тели
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 при
включване на стопанството в система на контрол

8.10.

Неакт уализиране на информацията относно
Преработваописанието на единицата и мерките, посочени в
тели
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

5.3.2
(при непусЧл. 63, параграф 1 и ната на пачл. 70 от Регламент зара парти(ЕО) № 889/2008
да или продукция –
5.2)
Чл. 63, параграф 1 и
5.2
чл. 70 от Регламент
(ЕО) № 889/2008

“

ж) в т. 11 „Производство на фуражи“ се създава ред 11.11:

11.11. Фуражи

„

“

е) в т. 8 „Преработка“ се създават редове 8.8, 8.9 и 8.10:

8.8.

„

5.3.2
(п р и н е Чл. 63, параграф 1 и пусната на
чл. 70 от Регламент пазара пар(ЕО) № 889/2008
тида или
продукция – 5.2)
Чл. 63, параграф 1 и
чл. 70 от Регламент
5.2
(ЕО) № 889/2008

д) в т. 7 „Морски водорасли и аквакултури“ се създава ред 7.23:

7.23.

„

5.1

Неакт уализиране на информацията относно Чл. 63, параграф 1 и
описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

5.2

“

з) в т. 12 „Внос от трети страни“ се създава ред 12.10:

12.10. Вносители

Неактуализиране на информацията относно Чл. 63, параграф 1 и
описанието на единицата и мерките, посочени в чл. 70 от Регламент
чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 (ЕО) № 889/2008

§ 5. Параграф 4 влиза в сила от 12 ноември 2018 г.

5.2

“
Министър:
Румен Порожанов

