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В. КАТАЛОГ МЕРКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

 

К
од

 н
а 

н
ес
ъ
от
ве
тс
тв
и
е

то
 

Несъответствие Правно 
основание 

Нива на 
несъответ- 
ствие 

Срок за 
коригиране 

на 
несъответ-
ствието 

Мерки при първо 
несъответствие 

Срок на 
мерките при 

първо 
несъответ-
ствие 

Мерки при 
повторно 

несъответствие 

Срок за 
налагане 
на мерките 

при 
повторно 
несъответ-
ствие 

Допълнителни мерки и 
действия от КЛ при 

повторно 
несъответствие или 
несъответствие от 
Ниво 3 "Критични 
несъответствия" 

А. ОБЩИ ДОКУМЕНТАЛНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

А.1 В документалната 
отчетност липсва 
частично 
информацията по 
чл. 1, параграф 4 
от Регламент (ЕС) 
2021/771. 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771,  
чл. 1, 
параграф 4, 
от буква „а“ 
до „в“ 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 

А.2 В документалната 
отчетност липсва  
напълно 
информацията по 
чл. 1, параграф 4 
от Регламент (ЕС) 
2021/771. 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771,  
чл. 1, 
параграф 4, 
от буква „а“ 
до „в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

А.3 Липса на 
идентификация на 
партида, която не е 
пусната на пазара. 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771, 
чл. 1, 
параграф 4, 
буква „д“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
 

А.4 Липса на 
идентификация на 
партида, която е 
пусната на пазара, 
но системата за 
проследяване на 
оператора може да 
я идентифицира и 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771, 
чл. 1, 
параграф 4, 
буква „д“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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партидата може да 
бъде изтеглена. 

несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок от 6 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

А.5 Липса на 
идентификация на 
партида, която е 
пусната на пазара, 
системата за 
проследяване на 
оператора може да 
я идентифицира, 
но  партидата не 
може да бъде 
изтеглена, или 
системата за 
проследяване на 
оператора не може 
да идентифицира 
засегнатата 
партида. 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771, 
чл. 1, 
параграф 4, 
буква „д“ 

3 Критични 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Отнемане на 
сертификата за 
съответната дейност 
за не по-малко от 6 
месеца. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848  

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производстве
на единица за срок не 
по-малко от 3 месеца. 

А.6 Частична липса на 
документална 
отчетност по 
отношение на 
елементите от 
материалния 
баланс съгласно 
Регламент (ЕС) 
2021/771, чл. 1, 
параграф 5. 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771, 
чл. 1, 
параграф 5 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 

А.7 Пълна липса на 
документалната 
отчетност по 
отношение на 
елементите от 
материалния 
баланс съгласно 
Регламент (ЕС) 
2021/771, чл. 1, 
параграф 5. 

Регламент 
(ЕС) 
2021/771, 
чл. 1, 
параграф 5 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Б. ОБЩИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРАВИЛА 

Б.1 Установена 
употреба от 
оператора на 
вещества и 
продукти извън 
посочените в чл. 
24 и чл. 25 и в 
Приложение II на 
Регламент (ЕС) 
2018/848, в 
съответните 
разпоредби на 
правото на Съюза 
и в националните 
разпоредби, 
основани на 
правото на Съюза. 
Установената 
употреба е оказала 
влияние върху 
биологичния статус 
на продукта. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 3 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
цялото стопанство. 
Отнемане на 
сертификата на 
оператора, извършил 
нарушението за не 
по-малко от 6 месеца 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, 
парцели, райони за 
събиране, пчелни 
семейства и аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 
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култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

от установяването 
му. 

Б.2 Установена 
употреба от 
оператора на 
вещества и 
продукти извън 
посочените в чл. 
24 и чл. 25 и в 
Приложение II на  
Регламент (ЕС) 
2018/848, в 
съответните 
разпоредби на 
правото на Съюза 
и в националните 
разпоредби, 
основани на 
правото на Съюза. 
Установената 
употреба не е 
оказала влияние 
на биологичното 
състояние на 
продукта. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 3 

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, 
парцели, райони за 
събиране, пчелни 
семейства  и аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
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лаборатория. 

Б.3 Установено 
използване на 
йонизиращо 
лъчение за 
третиране на 
биологични храни 
или фуражи и/или 
на суровини, 
използвани в 
биологичните 
храни или фуражи. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 4 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  
Начало на нов 
преходен период за 
цялото стопанство.  
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Б.4 На етап на 
производството, 
обработката и 
разпространението 
не са предприети 
необходимите 
превантивни и 
предпазни мерки 
за избягване на 
замърсяване. В 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 6 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на 

несъответстви
ето 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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случаите, когато е 
засегнат 
биологичния статус 
на продукта. 

предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, 
парцели, райони за 
събиране, пчелни 
семейства и аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Б.5 На етап на 
производството, 
обработката и 
разпространението 
не са предприети 
необходимите 
превантивни и 
предпазни мерки 
за избягване на 
замърсяване. В 
случаите, когато не 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 6 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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е засегнат 
биологичния статус 
на продукта. 

контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата за 
съответната дейност 
за не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за 
наложената мярка в срок 
до 3 работни дни от 
налагането. 

Б.6 В стопанството не 
са предприети 
необходимите 
мерки за ясно и 
ефективно 
разделение на 
производствените 
единици за 
биологично 
производство, за 
преход към 
биологично 
производство и за 
небиологично 
производство. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 6 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 

Незабавно Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Б.7 Установено 
използване на ГМО 
от оператора, 
продукти, 
произведени от 
ГМО и продукти, 
произведени чрез 
ГМО, различни от 
ветеринарни 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 11, 
параграф 1 
и параграф 
4 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция в 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 

Незабавно Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
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лекарствени 
продукти в храни 
или фуражи или за 
храни, фуражи, 
спомагателни 
вещества, 
продукти за 
растителна защита, 
торове, 
подобрители на 
почвата, РРМ, 
микроорганизми 
или животни в 
резултат на 
небрежност при 
прилагане на 
мерки за 
предотвратяване 
на замърсявания  

съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, на 
цялото стопанство. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Б.8 Установено e 
умишлено 
използване на 
ГМО, продукти, 
произведени от 
ГМО и продукти, 
произведени чрез 
ГМО, различни от 
ветеринарни 
лекарствени 
продукти в храни 
или фуражи или за 
храни, фуражи, 
спомагателни 
вещества, 
продукти за 
растителна защита, 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 11, 
параграф 1 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
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торове, 
подобрители на 
почвата, РРМ, 
микроорганизми 
или животни.  

за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТ „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“ 

В.1 Установено е, че в 
дадено стопанство 
са налице 
производствени 
единици за 
биологично 
производство, за 
преход към 
биологично 
производство и за 
небиологично 
производство, без 
операторът да е 
изпълнил 
изискването 
растенията са от 
различни, лесно 
разграничими 
сортове. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 7, 
буква „б“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  

Незабавно Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Начало на нов 
преходен период на 
засегната култура. 

Начало на нов 
преходен период за 
дейността. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегната дейност за 
не по-малко от 6 
месеца от 
установяване на 
нарушението. 

В.2 Установено е 
използване на 
хидропонно 
производство. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1., подточка 
1.2. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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В.3 Установено е 
използване на 
техники, които не 
отговарят на 
изискването за 
свеждане до 
минимум на 
замърсяването на 
околната среда. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1., подточка 
1.6. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието.  
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.4 Установено е 
използване на 
разрешените за 
употреба в 
биологичното 
производство 
торове и 
подобрители на 
почвата съгласно 
чл. 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848, но 
над необходимата 
степен, при 
наличие на 
продукт/продукция
. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I,  
т. 1.9.,  
подточка 
1.9.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие.  
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок от 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

не по-малко от 6 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица  

В.5 Установено е 
използване на 
разрешените за 
употреба в 
биологичното 
производство 
торове и 
подобрители на 
почвата съгласно 
чл. 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848, но 
над необходимата 
степен, при липса 
на 
продукт/продукция
. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I,  
т. 1.9.,  
подточка 
1.9.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица  

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.6 Установено е 
използване на 
неразрешените за 
употреба в 
биологичното 
производство 
торове и 
подобрители на 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I,  
т. 1.9.,  
подточка 

3 Критични 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
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почвата съгласно 
чл. 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848, при 
наличие на 
продукт. 

1.9.3. несъответствието.  
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 . 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица. 

продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  
Отнемане на 
сертификата за 
съответната дейност 
за срок от не по-
малко от 6 месеца. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица. 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.7 Установено е 
използване на 
неразрешените за 
употреба в 
биологичното 
производство 
торове и 
подобрители на 
почвата съгласно 
чл. 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848, при 
липса на продукт. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I,  
т. 1.9.,  
подточка 
1.9.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Начало на нов 
преходен период за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
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засегнатата 
производствена 
единица.  

съответната дейност 
за срок от не по-
малко от 6 месеца. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица  

мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.8 Установена е липса 
на записи по 
отношение на 
използването на 
оборски тор в 
производствените 
единици в преход 
към биологично 
производство и в 
единиците за 
биологично 
производство. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.9.,  
подточка 
1.9.4. и 
Регламент 
(ЕС) 
2021/1691, 
т. 1.9.3. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 

В.9 Установено е 
използването на 
оборски тор в 
производствените 
единици в преход 
към биологично 
производство и в 
единиците за 
биологично 
производство, 
което надвишава 
170 kg азот на 
година на хектар 
използвана 
земеделска площ. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.4. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на 

несъответстви
ето 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок не 
по-малко 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.10 Употреба на Регламент 2 Сериозни до 7 работни Представяне от до 7 работни Премахване на Незабавно Одобряване на 
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оборски тор, който 
не произхожда от 
единици за 
биологично 
производство. 

(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.5. 

нарушения дни от 
установяване 
на несъответ-

ствието 

оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

дни от 
установяване 
на несъответ-

ствието 

позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за срок 
не по-малко 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие.  
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.11 Установено е 
използване на 
минерални азотни 
торове. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.9.,  
подточка 
1.9.8. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за 
съответната дейност 
6 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 
Начало на нов 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Начало на нов 
преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица. 

преходен период за 
засегнатата 
производствена 
единица. 

В.12 Установено е липса 
на документация, 
доказваща 
необходимостта от 
използването на 
продуктите, 
посочени в членове 
9 и 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.10, 
подточка 
1.10.2. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока , определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.13 Капаните или 
дозаторите не 
предотвратяват 
изпускането на 
продуктите и 
веществата 
(различни от 
феромони) в 
околната среда, 
както и контакта 
между веществата 
и отглежданите 
култури.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, 
т. 1.10, 
подточка 
1.10.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието.  
Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
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от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

работни дни от 
налагането. 

В.14 Капаните или 
дозаторите 
(включително 
капаните с 
феромони) не се 
събират след 
употреба и не се 
обезвреждат по 
безопасен начин. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.10, 
подточка 
1.10.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.15 Установена е липса 
на записи, 
доказващи 
необходимостта от 
използването на 
продукти съгласно 
чл. 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848, 
включително 
датата или датите, 
на които всеки 
продукт е бил 
използван, вида и 
името на продукта, 
неговите активни 
вещества, 
приложеното 
количество, 
съответната 
реколта и парцели, 
както и вредители 
или болести, които 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, 
т. 1.10.2.  

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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трябва да бъдат 
контролирани.  

В.16 Установена е липса 
на документация за 
съответните 
парцели и 
количеството 
реколта от всеки 
един от тях. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
1.12. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.17 Установено е 
използване на 
субстрати за 
отглеждане на 
гъби, съдържащи 
компоненти извън 
посочените в 
Регламент (ЕС) 
2018/848, 
Приложение II, 
Част I, т. 2.1. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, т. 
2.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Одобряване от 
контролиращото лице 
на план за действие 
за подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегната дейност за 
не по-малко от 3 
месеца о т 
установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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2018/848. 

В.18 Установено е 
събиране на 
диворастящи 
растения в райони, 
които са били 
третирани с 
продукти или 
вещества, 
различни от 
разрешените за 
употреба в 
биологичното 
производство 
съгласно членове 9 
и 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848, 
преди по-малко от 
3 години. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, 
т. 2.2.,  
буква „а“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща 
продукция от засегнатите 
парцели се вземат проби 
от контролиращото лице 
и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

В.19 Установено е 
събиране на 
диворастящи, 
което засяга 
устойчивостта на 
естественото 
местообитание и 
опазването на 
видовете в района 
на събиране. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I., 
т. 2.2., 
буква „б“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 



23 

Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

В.20 Установена е 
частична липса на 
записи за периода 
и/или мястото на 
събиране, 
съответните видове 
и количеството на 
събраните диви 
растения.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, 
т. 2.2. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите райони за 
събиране, в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
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лаборатория. 

В.21 Установена е пълна 
липса на записи за 
периода и мястото 
на събиране, 
съответните видове 
и количеството на 
събраните диви 
растения.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част I, 
т. 2.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТ „ЖИВОТНОВЪДСТВО“ 

Г.1 Установено е, че в 
дадено стопанство 
са налице 
производствени 
единици за 
биологично 
производство, за 
преход към 
биологично 
производство и за 
небиологично 
производство, без 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 7, 
буква „а“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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операторът да е 
изпълнил 
изискването 
отглежданите 
животни са от 
различни видове. 

съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, 
другите контролиращи 
лица за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.2 В документалната 
отчетност липсва 
частично 
информация за 
произхода на 
животните, 
нововъведени в 
стопанството, както 
и техните 
предходни 
ветеринарни 
досиета. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.3.4.5. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за аложената мярка 
в срок до 3 работни дни 
от налагането. 

Г.3 В документалната 
отчетност липсва  
напълно 
информация за 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
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произхода на 
животните, 
нововъведени в 
стопанството, както 
и техните 
предходни 
ветеринарни 
досиета. 

II, Част II, т. 
1.3.4.5. 

ствието план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

ствието от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.4 Установено е 
клониране на 
животни и/или 
трансфер на 
ембриони и/или 
вкарване в стадото 
на животни, 
продукт на 
клониране или 
ембриотрансфер. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 5  

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
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позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, на 
цялото стопанство. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

налагането. 

Г.5 Установено е 
насилствено 
хранене на 
животните 
(гушене). 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4.1. буква 
„г“ втора 
част. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, на 
цялото стопанство. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Г.6 Установено е 
третиране на 
животните с 
хормони или други 
вещества с 
подобен ефект с 
цел 
възпрепятстване 
или индуциране на 
размножаването 
(освен като форма 
на терапевтично 
ветеринарно 
лечение на отделно 
животно) 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, 
т.1.3.1., 
буква „б“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, на 
цялото стопанство. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.7 Установено е 
хранене на 
животните с 
небиологични 
фуражи, които не 
отговарят на 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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хранителните 
нужди на 
животните на 
различните етапи 
от тяхното 
развитие и/или е 
установено 
ограничено 
хранене на 
животните без 
доказана 
необходимост от 
ветеринарно 
естество. 

подточка 
1.4.1., буква 
„б“ 

отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегнатото(-ите) 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.8 Установено е 
отглеждане на 
животни при 
условия и 
хранителни 
режими, които 
могат да 
предизвикат 
анемия. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, 
т.1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегнатото(-ите) 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 

Г.9 Установено е 
използване на 
методи за 
угояване, които не 
съответстват на 
нормалните модели 
на хранене за 
всеки вид и на 
хуманното 
отношение към 
животните на всеки 
етап от процеса на 
отглеждане. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„г“, без 
насилствено 
хранене. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегнатото(-ите) 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.10 Установено е, че на 
тревопасните 
животни не е 
осигурен постоянен 
достъп до пасища, 
когато са налице 
условия за това и 
не е осигурен 
постоянен достъп 
до груб фураж. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„д“  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
животно -и за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
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гарантиране на 
съответствие. 

компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.11 Установено е 
използване на 
растежни 
стимулатори и/или 
синтетични 
аминокиселини в 
храната на 
животните.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„е“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегнатото(-ите) 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
животно и за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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несъответствието. 

Г.12 Установено е че 
бозаещите животни 
са хранени със 
заместители на 
мляко, съдържащи 
химически 
синтезирани 
съставки или 
такива с 
растителен 
произход по време 
на минималния 
период за хранене 
с майчино мляко, 
определен в чл. 14, 
параграф 3, буква 
„а“ на Регламент 
(ЕС) 2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„ж“, 
Регламент 
(ЕС) 
2020/464, 
чл. 2; чл. 5; 
чл. 9; чл. 
17. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни. 
Ограничаване на 
сертификата за 
засегната дейност не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.13 Установено е 
използване на 
фуражни суровини 
с произход от 
растения, 
водорасли, 
животни или 
дрожди, които са 
произведени по 
небиологичен 
начин. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„з“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегнатото(-ите) 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция [засегнато 
(-ти)  животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата за 
засегната дейност не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата за 
засегната дейност не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Г.14 Установено е 
използване на 
небиологични 
фуражни суровини 
с произход от 
растения, 
водорасли, 
животни или 
дрожди, фуражни 
суровини с 
микробен или 
минерален 
произход, фуражни 
добавки и 
технологични 
спомагателни 
вещества, които не 
са разрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 
съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 
(Биологичното 
качество на 
продукта от 
стопанството не е 
засегнато.) 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„и“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието.  

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция [засегнато 
(-ти)  животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.15 Установено е 
използване на 
небиологични 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
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фуражни суровини 
с произход от 
растения, 
водорасли, 
животни или 
дрожди, фуражни 
суровини с 
микробен или 
минерален 
произход, фуражни 
добавки и 
технологични 
спомагателни 
вещества,които не 
са разрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 
съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 
(Биологичното 
качество на 
продукта от 
стопанството е 
засегнато.) 

Приложение 
II, Част II, т. 
1.4., 
подточка 
1.4.1., буква 
„и“ 

на несъответ-
ствието 

производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция [засегнато 
(-ти)  животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 

на несъответ-
ствието 

производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция [засегнато 
(-ти) животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението за 
съответната дейност.  

контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.16 Установено е 
използване на 
синтезирани по 
химически път 
алопатични 
ветеринарни 
лекарствени 
продукти, 
включително 
антибиотици и 
болуси от 
синтезирани 
алопатични 
химически 
молекули с цел 
профилактика. 
Биологичното 
качество на 
продукта от 
стопанството не е 
засегнато. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 
подточка 
1.5.1.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срок, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Начало на нов 
преходен период, за 
засегнатото (ите) 
животно (-и). 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението за 
съответната дейност.  

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Г.17 Установено е 
използване на 
синтезирани по 
химически път 
алопатични 
ветеринарни 
лекарствени 
продукти, 
включително 
антибиотици и 
болуси от 
синтезирани 
алопатични 
химически 
молекули с цел 
профилактика. 
Биологичното 
качество на 
продукта е 
засегнато. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 
подточка 
1.5.1.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, за 
засегнатото (ите) 
животно (-и). 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
засегнатите животни. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението за 
съответната дейност.  

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.18 Установено, че са 
въведени животни 
от небиологични 
производствени 
единици, без да са 
приложени 
специални мерки 
като скрининг 
тестове или 
периоди на 
карантина в 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 
подточка 
1.5.1.5. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на  
биологичния статус 
на засегнатия вид 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
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зависимост от 
местните 
обстоятелства.  

позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

цел гарантиране на 
съответствие. 

Г.19 Установено е 
използване на 
продукти за 
почистване и 
дезинфекция на 
сградите и 
инсталациите за 
животните, които 
не са разрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 
съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Замърсяването не е 
повлияло на 
биологичния статус 
на продукта. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 
подточка 
1.5.1.6. 

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.20 Установено е 
използване на 
продукти за 
почистване и 
дезинфекция на 
сградите и 
инсталациите за 
животните, които 
не са разрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 
подточка 
1.5.1.6. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Замърсяването е 
повлияло на 
биологичния статус 
на продукта. 

отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
цялото стопанство. 
Отнемане на 
сертификата на 
оператора, извършил 
нарушението за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяването 
му. 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, в 
сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Г.21 Установено е 
частично 
нарушение на 
изискванията за 
почистване и 
дезинфекцията на 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока , определен за 

Незабавно Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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биологичните 
животновъдни 
обекти съгласно 
Регламент (ЕС) 
2018/848, 
Приложение II, 
Част II, т. 1.5.1., 
подточка 1.5.1.7. 

подточка 
1.5.1.7. 

отстраняване на 
несъответствието. 
Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.22 Установено е 
цялостно 
нарушение на 
изискванията за 
почистване и 
дезинфенкцията на 
биологичните 
животновъдни 
обекти съгласно 
Регламент (ЕС) 
2018/848, 
Приложение II, 
Част II, т. 1.5.1., 
подточка 1.5.1.7. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.1., 
подточка 
1.5.1.7. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на цялата 
засегната партида 
или продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] за не 
по-малко от 3 месеца. 
Начало на преходен 
период за засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)]. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период за 
цялото стопанство. 
Отнемане на 
сертификата на 
оператора, извършил 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

нарушението за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяването 
му. 

Г.23 Установено е 
неспазване на 
карентния период 
за синтезиран по 
химичен път 
алопатичен 
ветеринарен 
лекарствен 
продукт. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.2., 
подточка 
1.5.2.5. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на  
биологичния статус 
на засегнатите 
животни. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Г.24 Установена е 
продажба като 
биологични на 
животни или 
продукти от 
животни, които са 
получили повече от 
три курса на 
лечение със 
синтезирани по 
химически път 
алопатични 
ветеринарни 
лекарствени 
продукти, 
включително 
антибиотици в 
рамките на 12 
месеца, или повече 
от един курс на 
лечение, ако 
производственият 
им жизнен цикъл 
продължава по-
малко от година. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.5.2., 
подточка 
1.5.2.4. 

3 Критични 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатата 
производствена 
единица. 
Ограничаване на 
сертификата за 
съотвентия 
продукт/производстве
на единица за не по-
малко от 3 месеца. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 . 
Отнемане на 
сертификата за 
съответната дейност 
за не по-малко от 6 
месеца. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатата 
производствена 
единица. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.25 Установено е Регламент 2 Сериозни до 7 работни Представяне от до 7 работни Начало на нов Незабавно Одобряване на 
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неспазване на 
изискванията в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.6., 
подточка 1.6.1. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 по 
отношение на 
поддържане на 
въздушната 
циркулация, 
нивото на праха, 
температурата, 
относителната 
влажност на 
въздуха и др. 

(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.6., 
подточка 
1.6.1. 

нарушения дни от 
установяване 
на несъответ-

ствието 

оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

дни от 
установяване 
на несъответ-

ствието 

преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на  
биологичния статус 
на засегнатите 
животни. 

изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.26 Установено е 
неспазване на 
изискванията на 
осигуряването на 
заслон или 
сенчести места в 
случаите на 
отглеждането на 
животните на 
открито без 
животновъдни 
помещения. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.6., 
подточка 
1.6.2. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие.  

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
биологичния статус 
на засегнатите 
животни. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.27 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
гъстотата на 
животните и 
минималните 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.6., 
подточка 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на  на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
животно (-и) за срок 
най-малко от 6 
месеца от 
установяване на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
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повърхности на 
открити и закрити 
площи, както и 
техническите 
подробности, 
свързани с 
помещенията за 
отглеждане на 
животни. 

1.6.4., 
Регламент 
(ЕС) 
2020/464, 
Приложение 
I.  

несъответствието. несъответствието. Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.28 Установено е 
използване на 
клетки, боксове и 
платформи за 
отглеждане на 
животни, с 
изключение за 
телета до 7-дневна 
възраст. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.6., 
подточка 
1.6.8. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.29  Установено е 
разполагане на 
телета на възраст 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
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над една седмица в 
индивидуални 
боксове, без това 
да е обосновано по 
причини от 
ветеринарно 
естество. 

Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.1.2., 
буква „в“ 

на несъответ-
ствието 

информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

на несъответ-
ствието 

инспекции в 
съответната година. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за срок не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.30 Установено е 
лекуване на 
животно при 
неспазване на 
изискванията на  
Приложение II, 
Част II, т. 1.6., 
подточка 1.6.9. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.6., 
подточка 
1.6.9. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 
Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
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съответствие. налагането. 

Г.31 Установено е 
отглеждане на 
биологични 
животни  в 
заграждения върху 
много мокри или 
блатисти почви. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.6., 
подточка 
1.6.10. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 
Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.32 Лицата, участващи 
в процеса на 
отглеждане на 
биологични 
животни, не 
отговарят на 
изискванията на 
Приложение II, 
Част II, т. 1.7., 
подточка 1.7.1. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни 
инспекции в 
съответната година. 
Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
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гарантиране на 
съответствие. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца. 

работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, в 
сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Г.33 Установено е, че 
пасищата са 
изтощени, почвата 
е утъпкана, налице 
е ерозия и 
замърсяване, 
причинени от 
животните или от 
разнасянето на 
техния тор поради 
прекалено голям 
брой животни.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.4. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на 

несъответстви
ето 

Представяне от 
оператора на или 
план за действие и 
назначаване на 
допълнителни 
инспекции до 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от КЛ на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 

Г.34 Установено е 
нехуманно 
отношение към 
отглежданите 
животни, свързани 
с изискванията на 
Приложение II, 
Част II, т. 1.7., 
подточка 1.7.7. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.7. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
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единица за не по-
малко от 3 месеца. 

контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.35 Операцията не е 
извършена в най-
подходящата 
възраст и/или 
операцията е 
извършена без 
адекватна 
анестезия/аналгези
я и/или операцията 
е извършена от 
неквалифициран 
персонал. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.9. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 
месеца. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.36 При употреба на 
анестезия и/или 
аналгезия е 
установено,че 
операцията не е 
извършена в най-
подходящата 
възраст и/или от 
неквалифициран 
персонал. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.9. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице  на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
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2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 
месеца. 

допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.37 Установена е 
физическата 
кастрация на 
животни от 
персонал, който 
няма необходимата 
квалификация 
и/или операцията 
не е извършена без 
адекватна 
анестезия/аналгези
я, и/или 
операцията не е 
извършена в най-
подходящата 
възраст. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.10. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 
месеца. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице  на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.38 Установено е 
използване на 
причиняващи 
болка и страдание 
електрически или 
друг вид 
стимулатори върху 
животни с цел 
тяхното 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.11. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на 

несъответстви
ето 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице  на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
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придвижване със 
сила по време на 
товарене и 
разтоварване и 
транспортиране.  

изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 
месеца. 

предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.39 Установено е 
използване на 
алопатични 
успокоителни 
преди или по време 
на транспортиране 
на животни.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.7., 
подточка 
1.7.11. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице  на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.40 Установено е, че 
по-малко от 60% от 
фуража 
произхожда от 
самото стопанство 
и не е налице 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице  на 
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доказателство, че 
фуражът е 
произведен в 
сътрудничество с 
други единици за 
биологично 
производство или 
производствени 
единици в преход 
към биологично 
производство и 
фуражни 
оператори, 
използващи фураж 
и фуражни 
суровини от същия 
район.  

подточка 
1.9.1.1., 
буква „а” 

отстраняване на 
несъответствието. 

определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите животни 
за срок не по-малко 
от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.41 Установено е, че 
по-малко от 60%  
от сухото вещество 
в дневните дажби 
се състои от груб 
фураж, пресен или 
изсушен фураж, 
или силажи. При 
животните в 
млекопроизводство
то за максимален 
период от три 
месеца в началния 
период на 
лактация по-малко 
от 50% от сухото 
вещество в 
дневните дажби се 
състои от груб 
фураж, пресен или 
изсушен фураж, 
или силажи.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.1.1., 
буква „е” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
животни за период от 
3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.42 Установени са 
гладки и/или 
хлъзгави подове в 
помещенията за 
отглеждане на 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 



50 

животните. 1.9., 
подточка 
1.9.1.2., 
буква „а” 

ствието срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

ствието срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 

Г.43 Установено е, че 
помещенията не 
разполагат с 
удобни, чисти и 
сухи площи с 
достатъчни 
размери за лягане 
или почивка, на 
местата за почивка 
на животните не се 
предоставят 
достатъчно широки 
сухи постели, 
покрити с 
постелъчен 
материал от слама 
или други 
подходящи 
естествени 
материали. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.1.2., 
буква „б” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата за 
засегнатите животни 
за срок не по-малко 
от 3 месеца. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.44 Установено е 
неизпълнение на 
изискванията по 
отношение на 
храненето на 
животните от 
семейство еленови. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.2., 
подточка 
1.9.2.1., от 
буква „а” до 
„з” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за 
наложената мярка в срок 
до 3 работни дни от 
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налагането. 

Г.45 Установено е 
неизпълнение на 
изискванията по 
отношение на 
правилата за 
помещения за 
отглеждане и 
животновъдни 
практики на 
животните от 
семейство еленови. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.2., 
подточка 
1.9.2.2., 
букви от „а” 
до „е” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.46 Установено е 
неизпълнение на 
изискванията по 
отношение на 
храненето на 
свине.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.3., 
подточка 
1.9.3.1., 
букви „а” и 
„б” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.47 Установено е 
неизпълнение на 
изискванията по 
отношение на 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
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правилата за 
помещения за 
отглеждане свине. 

II, Част II, т. 
1.9.3., 
подточка 
1.9.3.2., 
букви от „а” 
до „е” 

ствието план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

ствието обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.48 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
произхода на 
домашни птици и 
минималната 
възраст за клане, 
посочени в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9.4., 
подточка 1.9.4.1.  
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.4., 
подточка 
1.9.4.1.  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.49 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
храненето на 
домашни птици, 
посочени в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9.4., 
подточка 1.9.4.2. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.4., 
подточка 
1.9.4.2., 
букви „а” и 
„б” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.50 Установено е 
неизпълнение на 
изискванието за 
помещения за 
отглеждане на 
домашни птици, 
посочени в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9.4., 
подточка 1.9.4.4., 
букви от „а“ до „н“ 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.4., 
подточка 
1.9.4.4., 
букви от „а” 
до „н” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за 
наложената мярка в срок 
до 3 работни дни от 
налагането. 

Г.51 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
храненето на 
зайци, посочени в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9.5., 
подточка 1.9.5.1. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.5., 
подточка 
1.9.5.1., 
букви от „а” 
до „г” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
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БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Г.52 Установено е 
неизпълнение на 
изискванието за 
помещения за 
отглеждане и 
животновъдни 
практики на зайци, 
посочени в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9.5., 
подточка 1.9.5.2. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9.5., 
подточка 
1.9.5.2., 
букви „а” до 
„г”  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за период 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Д. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТ „ПЧЕЛАРСТВО” 

Д.1  Установено е 
неспазване на 
изискванията в 
края на 
производствения 
сезон на пчелните 
семейства да се 
оставят достатъчни 
запаси от мед и 
полен за пчелите, 
за да преживеят 
зимата. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9. 
подточка 
1.9.6.2., 
буква „а” 

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за срок от 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 за срок не 
по-малко от 3 
месеца. 

Д.2 Установено е 
подхранване на 
пчелните 
семейства извън 
случаите, когато 
оцеляването на 
пчелното семейство 
е застрашено 
поради климатични 
условия. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.2., 
буква „б” 

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие; 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за срок от 
не по-малко от 9 
месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848за срок не 
по-малко от 6 
месеца. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Д.3 Установено е 
подхранване на 
пчелните 
семейства с мед, 
захарен сироп или 
захар, които не са 
биологични. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.2., 
буква „б” 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 



56 

параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението 

писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите, пчелни 
семейства в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Д.4 При защита на 
рамки, кошери и 
пити е установено 
използване на 
родентициди или 
продукти и 
вещества, 
неразрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 
съгласно членове 9 
и 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.3., 
буква „а” 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите пчелни 
семейства в сертификата 
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Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Д.5 Установено е 
използване на 
методи и химични 
средства за 
дезинфекция на 
пчелните 
семейства извън 
посочените в 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9., 
подточка 1.9.6.3., 
буква „б” от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.3., 
буква „б” 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Д.6 Установено е 
унищожаване на 

Р Регламент 
(ЕС) 

1 Незначителни до 7 работни 
дни от 

Представяне от 
оператора на 

до 7 работни 
дни от 

Ограничаване на 
обхвата на 

до 7 работни 
дни от 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
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мъжкото потомство 
в пчелното 
семейство без да е 
налице 
предпоставката-
нашествие на 
Varroa destructor. 

2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.3., 
буква „в” 

нарушения установяване 
на несъответ-

ствието 

необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

установяване 
на несъответ-

ствието 

сертификата по 
отношение на 
дейността. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 за срок не 
по-малко от 3 
месеца. 

установя-
ване на 

несъответ-
ствието 

допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 

Д.7 Установено е 
унищожаване на 
пчелите в пчелните 
пити като метод за 
добиване на 
пчелни продукти. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.4., 
буква „a” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 за срок не 
по-малко от 3 
месеца. 

Незабавно Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 

Д.8 Установено е 
осакатяване на 
пчелите майки. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 

до 3 работни 
дни от 

установяване 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
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Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.4., 
буква „б” 

информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

на несъответ-
ствието 

отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 

контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Д.9 Установено е, че 
пчелините са 
разположени в 
райони, които не 
отговарят на 
изискванията на 
Приложение II, 
Част II, т. 1.9., 
подточка 1.9.6.5., 
букви „а” и „в от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
букви „а” и 
„в” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 

Д.10 Установено е, че 
пчелините са 
разположени на 
недостатъчно 
разстояние от 
източници, които 
могат да причинят 
замърсяване на 
пчелните продукти 
или увреждане на 
здравето на 
пчелите. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „б” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие; 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите, пчелни 
семейства в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Д.11 Установено е, че 
кошерите и 
материалите, 
използвани в 
пчеларството, не се 
състоят основно от 
естествени 
материали, които 
крият риск от 
замърсяване на 
околната среда или 
на пчеларските 
продукти. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „г” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
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гарантиране на 
съответствие. 

рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 

компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, 
парцели, райони за 
събиране, пчелни 
семейства и аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Д.12 Установено е, че 
пчелният восък за 
поставяне на нови 
основи не 
произхожда от 
единици за 
биологично 
производство. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „д” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, 
парцели, райони за 
събиране, пчелни 
семейства и аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
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анализ в официална 
лаборатория. 

Д.13 Установено е,че в 
кошерите не са 
използвани само 
естествени 
продукти като 
прополис, восък и 
растителни масла. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „е” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите животни, 
парцели, райони за 
събиране, пчелни 
семейства и аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Д.14 Установено е 
използването на 
синтетични 
химически 
репеленти в 
кошеритен по 
време на 
извличането на 
меда. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „ж” 

3 Критични 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
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гарантиране на 
съответствие. 

рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Д.15 Установено е 
използването на 
синтетични 
химически 
репеленти в 
помещенията по 
време на 
извличането на 
меда. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „ж” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Д.16 Установено е 
използване на пити 
с пчелно пило за 
извличането на 
пчелен мед. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част II, т. 
1.9., 
подточка 
1.9.6.5., 
буква „з” 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТ „ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ” 

Е.1 Установено е, че в 
дадено стопанство 
са налице  
производствени 
единици за 
биологично 
производство, за 
преход към 
биологично 
производство и за 
небиологично 
производство, като 
водораслите и 
аквакултурните 
животни са от едни 
и същи видове, но 
производствените 
обекти или 
единици не са ясно 
и ефективно 
обособени. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 9, 
параграф 7, 
буква „а“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, 
другите контролиращи 
лица за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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установяване на 
нарушението. 

Е.2 Установено е, че 
производството на 
водорасли и 
аквакултурни 
животни е 
разположено на 
място, което е 
замърсено от 
неразрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 
продукти или 
вещества или от 
замърсители, които 
биха изложили на 
риск биологичния 
характер на 
продуктите. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 1., 
подточка 
1.1. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.3 Производствените 
единици за 
биологично и 
небиологично 
производство не 
отговарят на 
изискванията 
Приложение II, 
Част III, т. 1., 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 1., 
подточка 
1.1. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
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подточка 1.1. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848.  

[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.4 Установено е липса 
на план за 
устойчиво 
управление, 
съобразен с 
производствената 
единица за  
аквакултури и 
събирането на 
водорасли. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 1., 
подточка 
1.5. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 



67 

Е.5 Установено е 
неактуализиране 
на плана за 
устойчиво 
управление. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 1., 
подточка 
1.6. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.6 Установено е, че 
планът за 
устойчиво 
управление няма 
предвидени 
защитни и 
превантивни 
мерки. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 1., 
подточка 
1.7. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
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анализ в официална 
лаборатория. 

Е.7 Установено е, че 
липсва график за 
намаляване на 
отпадъците в плана 
за устойчиво 
управление. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 1., 
подточка 
1.9. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.8 Установено е, че 
събирането на диви 
водорасли и части 
от тях не отговаря 
на изискванията на 
Приложение II, 
част III, т. 2.2., 
подточка 2.2.1. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 2.2., 
подточка 
2.2.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.9 Установено е, че 
събирането на диви 
водорасли и части 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
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от тях не отговаря 
на изискванията за 
произодствени 
правила, посочени 
в Приложение II, 
Част III, т. 2.2., 
подточка 2.2.2. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Приложение 
II, Част III, 
т. 2.2., 
подточка 
2.2.2. 

на несъответ-
ствието 

информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

на несъответ-
ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.10 Установено е, че 
хранителни 
вещества, които са 
използвани при 
отглеждането на 
морски водорасли 
не отговарят на 
Приложение II, 
Част III, т. 2.3., 
подточка 2.3.1. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 2.3., 
подточка 
2.3.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Е.11 Установено е 
използването на 
хранителни 
вещества от 
растителен или 
минерален 
произход, 
неразрешени за 
употреба в 
биологичното 
производство 
съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 2.3., 
подточка 
2.3.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.12 Установено е, че 
при събирането на 
диви водорасли не 
са предприети 
мерки на 
възстановяването 
на водораслите и 
за предотвратяване 
на прилов. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 2.4., 
подточка 
2.4.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
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налагането. 

Е.13 Липса на 
документация 
относно 
биологичния статус 
на събираните 
водорасли. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 2.4., 
подточка 
2.4.4. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.14 Липса на писмени 
доказателства за 
произхода на 
аквакултурните 
животни и за 
тяхното лечение. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.2., 
подточка 
3.1.2.1., 
буква „б“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 



72 

мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. Преди 
включване на следваща 
продукция от засегнатите 
аквакултури в 
сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.15 Установено е 
използване на 
хормони и 
производни на 
хормоните при 
развъждането на 
аквакултурните 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.2., 
подточка 
3.1.2.2., 
буква „a“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 
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Е.16 Установено е 
използване на 
изкуствено 
индуциране на 
полиплоидност, 
изкуствена 
хибридизация, 
клониране и 
получаване на 
еднополови 
генетични линии. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.2., 
подточка 
3.1.2.2., 
буква „б“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.17 Установено е 
използване на 
неподходящи 
генетични линии 
при развъждането 
на аквакултурните 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.2., 
подточка 
3.1.2.2., 
буква „в“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.18 Установено е 
нехуманно 
отношение към 
животните по 
отношение на 
храненето на 
акватултурни 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.1., 
буква „б“, т. 
i. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Е.19 Установено е 
значително 
екологично 
въздействие при 
храненето на 
аквакултурните 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.1., 
буква „б“, т. 
iii. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 



76 

Е.20 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
растителния 
елемент във 
фуражите, 
фуражният 
елемент, получен 
от водни организми 
или от рибарска 
дейност, посочени 
в Приложение II, 
Част III, т. 3.1.3., 
подточка 3.1.3.1., 
буква „в“ от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 за 
аквакултурните 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.1., 
буква „в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.21 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
небиологичните 
фуражни суровини, 
посочени в 
Приложение II, 
Част III, т. 3.1.3., 
подточка 3.1.3.1., 
буква „г“ от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 за 
аквакултурните 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.1., 
буква „г“. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
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Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

анализ в официална 
лаборатория. 

Е.22 Установено е 
използването на 
растежни 
стимулатори и 
синтетични 
аминокиселини при 
отглеждането на 
аквакултурните 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.1., 
буква „д“. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.23 Установено е 
неспазване на 
изискванията за 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
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отглеждане на 
двучерупчестите 
мекотели и други 
видове, хранещи се 
с естествен  
планктон, които са 
посочени в 
Приложение II, 
Част III, т. 3.1.3., 
подточка 3.1.3.2. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.2. 

производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.24 Установено е 
неспазване на 
специалните 
правила относно 
фуражите за хищни 
аквакултурни 
животни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
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съответствие. – РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.25 Установено е 
неспазване на 
изискванията по 
отношение на 
храненето при 
угояването на 
рибите във 
вътрешни води, 
белите скариди и 
сладководните 
скариди и 
тропическите 
сладководни риби. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.3., 
подточка 
3.1.3.4. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.26 Установено е 
неспазване на 
изискванията за 
профилактика на 
заболяванията 
Приложение II, 
Част III, т. 3.1.4., 
подточка 3.1.4.1. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.4., 
подточка 
3.1.4.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.27 Установено е 
нарушение на 
правилата за 
ветеринарно 
лечение на 
аквакултурни 
животни, посочени 
в Приложение II, 
Част III, т. 3.1.4., 
подточка 3.1.4.2.  
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.4., 
подточка 
3.1.4.2.  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатите аквакултури 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Е.28 Установено е 
отглеждане на 
аквакултурни 
животни в затворен 
тип 
рециркулационни 
съоръжения за 
отглеждане . 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.5., 
подточка 
3.1.5.1.  

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.29 Установено е 
неспазване на 
изискванията за 
окръжаващата 
среда при 
отглеждането на 
аквакултурните 
животни, посочени 
в Приложение II, 
Част III, т. 3.1.5., 
подточка 3.1.5.3.  
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, част III, 
т. 3.1.5., 
подточка 
3.1.5.3.  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата( на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Е.30 Разположените на 
сушата единици за 
отглеждане на 
животни не 
отговарят на 
условията, 
посочени в 
Приложение II, 
Част III, т. 3.1.5., 
подточка 3.1.5.5. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.5., 
подточка 
3.1.5.5.  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.31 Установено е,че 
разположените в 
морето садкови 
системи не 
отговарят на 
изискванията на 
Приложение II, 
Част III, т. 3.1.5., 
подточка 3.1.5.6. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.5., 
подточка 
3.1.5.6. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.32 Установено е,че 
садковите системи 
са проектирани, 
разположени и се 
експлоатират по 
начин, който 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.1.5., 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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създава рискове от 
инциденти, 
свързани с 
изпускане на 
животни. 

подточка 
3.1.5.7. 

отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.33 Установено е,че 
при производството 
на аквакултурни 
животни в 
рибовъдни 
стопанства с 
басейни, 
резервоари или 
канали не е 
предвидено 
използване на 
оборудването и 
методите за 
подобряване на 
качеството на 
отпадните води, 
посочени в 
Приложение II, 
Част III, т. 3.1.5., 
подточка 3.1.5.9. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, част III, 
т. 3.1.5., 
подточка 
3.1.5.9. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.34 Установено е,че не 
са спазени 
изисквания за  
произход на 
индивидите за 
разплод, посочени 
в Приложение II, 
Част III, т. 3.2., 
подточка 3.2.1. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 по 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.2., 
подточка 
3.2.1. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции. 
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отношение на 
мекотелите. 

животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл.  
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.35 Установено е, че не 
са спазени 
изисквания по 
отношение на 
помещенията за 
отглеждане и 
животновъдните 
практики за 
мекотелите. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.2., 
подточка 
3.2.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.36 Установено е, че не 
са спазени 

Регламент 
(ЕС) 

2 Сериозни до 7 работни 
дни от 

Представяне от 
оператора на 

до 7 работни 
дни от 

Начало на нов 
преходен период, 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
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изискванията по 
отношение на 
правилата за 
отглеждане и 
управление при 
мекотелите. 

2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.2., 
подточка 
3.2.4. 

нарушения установяване 
на несъответ-

ствието 

необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

установяване 
на несъответ-

ствието 

когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Е.37 Установено е,че са 
нарушени 
специалните 
правила за 
отглеждане на 
стриди. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част III, 
т. 3.2., 
подточка 
3.2.5. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Начало на нов 
преходен период, 
когато е приложимо. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Ж. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТ „ПРЕРАБОТКА“ 

Ж.1 Установена е липса 
и/или липса на 
актуализация на 
процедури въз 
основа на 
системното 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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идентифициране на 
критичните етапи 
от процедурата за 
преработка. 

отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Ж.2 Установено е,че 
операторът не 
прилага 
предпазните 
мерки, посочени в 
процедурите, 
съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/848, 
Приложение II, 
част IV, т. 1.4., 
буква „а“. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.4., 
буква „а“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.3 Установено е,че 
операторът не 
изпълнява 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 

до 7 работни 
дни от 

установяване 

Ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
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изискванията по 
отношение на 
необходимите 
мерки за 
почистване, 
посочени в 
Приложение II, 
Част IV, т. 1.4., 
буква „б“ от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.4., 
буква „б“ 

на несъответ-
ствието 

информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

на несъответ-
ствието 

култура за не по-
малко от 12 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
онтролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.4 Установено е, че не 
са налице 
гаранции, че 
небиологичните 
продукти не се 
пускат на пазара с 
означение, 
указващо 
биологично 
производство. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.4., 
буква „в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.5 Операторът не е 
информирал 
контролиращото 
лице, когато в 
съответната 
единица за 
обработка се 
обработват или 
съхраняват 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация, като 
не са предоставени 
достатъчно 
доказателства за  
спазване на 
изискванията за 
разделяне по 
времи или място на 
обработваните/ 
съхраняваните 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.5., 
буква „а“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата за 
съответната дейност 
за срок от не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 12 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/ии в 
сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Ж.6 Операторът не е 
информирал 
контролиращото 
лице, когато в 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
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съответната 
единица за 
обработка се 
обработват или 
съхраняват 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация, като 
са спазени 
изискванията за 
разделяне по 
времи или място на 
обработваните 
съхраняваните 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти. 

II, Част IV, 
т. 1.5., 
буква „а“ 

ствието план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

ствието етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл.  
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата за 
съответната дейност 
за срок от не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите артида/и 
в сертификата се вземат 
проби от контролиращото 
лице и се предоставят за 
анализ в официална 
лаборатория. 

Ж.7 Операторът не е 
спазил изискването 
за непрекъснатост 
и разделеност по 
време или място на 
операциите по 
преработка, когато 
в съответната 
единица за 
обработка се 
обработват или 
съхраняват 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.5., 
буква „б“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
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небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация.  

за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата за 
засегнатия продукт за 
не по-малко от 6 
месеца от 
установяване на 
нарушението. 

мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.8 Операторът не е 
спазил изискването 
за разделеност при 
съхранение на 
биологичните 
продукти, 
продуктите в 
преход към 
биологично 
производство и 
небиологичните 
продукти когато в 
съответната 
единица за 
обработка се 
обработват или 
съхраняват 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация. (В 
случаите, когато 
засегнатите 
продукти не могат 
да бъдат 
идентифицирани, 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.5., 
буква „в“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 
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няма гаранции, че 
не е нарушено 
биологичното 
качество на 
продуктите.) 

установяване на 
нарушението. 

Ж.9 Операторът не е 
спазил изискването 
за разделеност при 
съхранение на 
биологичните 
продукти, 
продуктите в 
преход към 
биологично 
производство и 
небиологичните 
продукти когато в 
съответната 
единица за 
обработка се 
обработват или 
съхраняват 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация. (В 
случайте, когато 
засегнатите 
продукти/партиди 
могат да бъдат 
идентифицирани и 
е установено, че не 
е нарушено 
биологичното 
качество на 
продуктите.) 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.5., 
буква „в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/84. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.10 Операторът не 
поддържа регистър 
на всички 
операции по 
преработка и 
преработени 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.5., 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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количества. буква „г“ отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.11 Операторът не е 
предприел 
необходимите 
мерки по 
почистване на 
оборудването, с 
което в 
съответната 
единица се 
обработват или 
съхраняват 
биологични 
продукти, продукти 
при преход към 
биологично 
производство и 
небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.5., 
буква „е“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
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малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.12 Установено е 
използването от 
оператора на 
продукти, вещества 
и технологии, 
които 
възстановяват 
свойства, загубени 
при преработката и 
съхранението на 
биологични храни, 
които коригират 
последствията от 
небрежна 
преработка на 
биологични храни 
или които иначе 
могат да бъдат 
подвеждащи по 
отношение на 
истинския вид на 
продуктите, 
предназначени за 
пускане на пазара 
като биологични 
храни. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 1.6. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата на 
оператора ,който е 
извършил 
нарушениетоза 
дейността за не по-
малко от 6 месеца от 
установяването му. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.13 Установено е, че 
операторът не 
произвежда 
продукт/продукти 
главно от съставки 
със земеделски 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 2, 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 



94 

произход или 
продукти, 
предназначени за 
употреба като 
храна, изброени в 
Рриложение I от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

подточка 
2.1, буква 
„а“ 

отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.14 Установено е,че 
операторът е 
комбинирал 
съставка, 
произведена по 
биологичен начин, 
със същата 
съставка в 
небиологичен вид 
за производство на 
продукт. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 2, 
подточка 
2.1., буква 
„б“ 

3 Критични 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
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партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.15 Установено е,че 
операторът е 
комбинирал 
съставка, 
произведена при 
преход за 
биологично 
производство, със 
същата съставка в 
небиологичен вид 
за производство на 
продукт. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 2., 
подточка 
2.1., буква 
„в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.16 Установено е 
използването на 
хранителни 
добавки, 
спомагателни 
вещества и 
съставки от 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 2., 
подточки 2.1 

3 Критични 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 



96 

небиологичното 
земеделие, които 
не са част 
разрешените в чл. 
24 или чл. 25 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 и 
Приложение II, 
Част IV, т. 2., 
подточки 2.1 и 
2.2., подточки 
2.2.1. и 2.2.2 

и 2.2., 
подточки 
2.2.1. и 
2.2.2. 

несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно (-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.17 Установено е 
използване на 
продукти за 
почистване и 
дезинфекция, 
извън разрешените 
за употреба в 
преработката 
съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част IV, 
т. 2., 
подточка 
2.1., 
подточка 
2.2.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
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засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.18 Установено е 
неспазване на 
принципите на 
добрата 
производствена 
практика при 
прилагане на 
преработвателните 
практики по 
отношение на  
фуражните 
добавки, 
спомагателните 
вещества и другите 
вещества и 
съставки. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част V, т. 
2., т. 1., 
подточка 
1.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.19 Установена е 
обработка или 
съхраняване на 
биологични 
продукти, 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство и 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част V, т. 
2, т. 1, 
подточка 
1.5. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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небиологични 
продукти, във 
всякаква 
комбинация, 
представляващи 
преработени 
фуражи без да е 
информирано 
контролиращото 
лице. 

предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

нарушението. в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.20 Установено е 
изплзване на 
биологични 
фуражни суровини 
или фуражни 
суровини, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство, 
които са вложени в 
състава на 
биологичните 
фуражни продукти 
едновременно със 
същите фуражни 
суровини, 
произведени по 
небиологичен 
начин. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част V, т. 
2., подточка 
2.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
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параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

в официална 
лаборатория. 

Ж.21 Установено е 
преработка на 
фуражни суровини, 
използвани или 
преработвани в 
биологично 
производство с 
помощта на 
синтезирани по 
химически път 
разтворители. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част V, т. 
2., подточка 
2.2. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

Ж.22 Установено е 
използване на 
небиологични 
фуражни суровини, 
извън разрешените 
за употреба в 
преработката 
съгласно чл. 24 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част V, т. 
2., подточка 
2.3. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
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Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

З. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТ „ВИНО“ И „ДРОЖДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ХРАНА ИЛИ ФУРАЖ“ 

З.1 Установено е 
използване на 
енологични 
практики, процеси 
и обработки, които 
са забранени в 
Приложение II, 
Част VI, т. 3., 
подточка 3.2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част VI, 
т. 3., 
подточка 
3.2. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 

Неприложимо Неприложимо Неприложим
о 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 
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установяване на 
нарушението. 

З.2 Установено е 
използване на 
термични 
обработки в 
съответствие с т. 2 
от приложение I А 
към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009, при 
превишаване на 
температура от 75 
градуса. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част VI, 
т. 3., 
подточка 
3.3., буква 
„а“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от налагане. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

З.3 Установено е 
центрофугиране и 
филтриране със 
или без 
спомагателен 
инертен материал в 
съответствие с т. 3 
от приложение I А 
към Регламент (ЕО) 
№ 606/2009, при 
използване на пори 
с големина на 
порите не е по-

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част VI, 
т. 3., 
подточка 
3.3., буква 
„б“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
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малка от 0,2 
микрометра. 

параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

З.4 Установено е 
присъствие на 
небиологични 
дрожди 
едновременно с 
биологични дрожди 
в биологични 
храни или фуражи.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
II, Част VII, 
т. 1., 
подточка 
1.2., буква 
„а“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/84. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
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сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

в официална 
лаборатория. 

И. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ 

И.1 Установено е, че не 
са взети 
подходящи мерки 
за предотвратяване 
на всякакво 
смесване или 
замяна между 
биологични 
продукти, 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство, и 
небиологични 
продукти. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 7.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.2 Установено е липса 
на идентифициране 
на биологичните 
продукти и 
продуктите, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 7.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
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контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.3 Липса на 
информация, 
отнасяща се за 
дните, часовете, 
маршрута на 
събиране и датата 
и часа на 
получаване на 
продуктите при 
оператор, който 
извършва 
едновременно 
събиране на 
биологични 
продукти и/или 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство, 
и/или 
небиологични 
продукти. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
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лаборатория. 

И.4 Установено е 
транспортиране в 
неподходящи 
опаковки, 
контейнери или 
превозни средства. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т.2.1. и 
т. 2.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

И.5 Установено е липса 
на едно или повече 
от означенията, 
посочени в 
Приложение III,  т. 
2.1., букви от „а“ 
до „г“ от Регламент 
(ЕС) 2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 2.1., 
букви от „а“ 
до „г“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Засегната партида се 
възбранява до 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 
42, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

И.6 Установено е, че 
при 
транспортиране 
биологично 
произведеният 
фураж, фуражът, 
произведен при 
преход към 
биологично 
производство, и 
небиологичният 
фураж не са 
физически 
отделени един от 
друг. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 3., 
буква „а“ 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

И.7 Установено е, че Регламент 2 Сериозни до 7 работни Представяне от до 7 работни Ограничаване на Незабавно Одобряване на 
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при 
транспортиране на 
биологични 
продукти 
и/илипродукти 
произведени при 
преход не са 
предприети 
подходящи мерки 
по почистване на 
превозните 
средства или 
контейнерите.  

(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 3., 
буква „б“ 

нарушения дни от 
установяване 
на несъответ-

ствието 

оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

дни от 
установяване 
на несъответ-

ствието 

обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.8 Установено е, при 
транспортиране на 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство не са 
предприети 
подходящи мерки 
по почистване на 
превозните 
средства или 
контейнерите.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 3., 
буква „б“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
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работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.9 Установено е, че 
транспортирането 
на готов 
биологичен фураж 
или на фураж, 
произведен при 
преход към 
биологично 
производство, не 
се отделя 
физически или във 
времето от 
транспортирането 
на други готови 
продукти. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 3., 
буква „в“ 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.10 Установено е, че по 
време на 
транспортиране не 
се записва 
количеството на 
продуктите в 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 3., 
буква „г“ 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 

Незабавно Одобряване от КЛ на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
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началото на курса 
и количеството на 
всяка отделна 
междинна 
доставка. 

отстраняване на 
несъответствието. 

съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

цел гарантиране на 
съответствие; 

И.11 Установено е, че 
при транспорт на 
жива риба се не се 
използват 
подходящи 
резервоари с чиста 
вода, които 
удовлетворяват 
физиологичните 
нужди на рибата по 
отношение на 
температурата и 
разтворения 
кислород. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 4., 
подточка 
4.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

И.12 Установено е, че 
при транспорт на 
жива риба не се 
почистват, 
дезинфекцират и 
изплакват 
резервоарите за 
биологично 
произведена риба. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 4., 
подточка 
4.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
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изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

установяване на 
нарушението. 

допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

И.13 Не са взети 
предпазни мерки 
за намаляване на 
стреса при 
транспортирането 
на жива риба и 
спазването на 
изискванията за 
гъстотата. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 4., 
подточка 
4.3. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

И.14 Установено е, че не 
се води 
документация за 
операциите, 
посочени в т. 4, 
подточка 4.1., 4.2. 
и 4.3. от 
Приложение III на 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 4., 
подточка 
4.4. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 

Незабавно Одобряване от 
контролиращото лице на 
план за действие за 
подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки, 
въведени от оператора с 
цел гарантиране на 
съответствие. 
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продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с член 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

И.15 Установено е 
неспазване на 
правилата за 
получаване на 
продукти от трета 
държава, посочени 
в т. 6. от 
Приложение III на 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 6. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

И.16 Установено е, че 
при съхранението 
на продуктите е 
липсва ясна 
идентификация на 
партидите.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 7., 
подточка 
7.1. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
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работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.17 При съхранение в 
производствените 
единици за 
биологично 
растениевъдство и 
животновъдство 
или за 
растениевъдство и 
животновъдство в 
преход към 
биологично 
производство е 
установено 
съхранение на 
суровини и 
вещества извън 
посочените 
съгласно членове 9 
и 24 от Регламент 
(ЕС) 2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 7., 
подточка 
7.2. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.18 При съхранение в 
производствените 
единици за 
биологично 
растениевъдство и 
животновъдство 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 7., 
подточка 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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или за 
растениевъдство и 
животновъдство в 
преход към 
биологично 
производство е 
установено 
съхранение на 
алопатични 
ветеринарни 
лекарствени 
продукти без 
необходимите 
предписания, 
посочени в 
Приложение III, т. 
7., подточка 7.3. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

7.3. отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

И.19 При съхранение на 
продукция с 
биологичен 
произход, 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство или 
небиологични 
продукти е 
установено 
неспазване на 
изискванията, 
посочени в 
Приложение III, т. 
7., подточка 7.4. от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
Приложение 
III, т. 7., 
подточка 
7.4. 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата (на една или 
повече дейности) на 
сертификата, 
ограничаване на 
биологичния статус 
на продукция и/или 
култура за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
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партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
лаборатория. 

К. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕТИКЕТИРАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 

К.1 Установено е 
наличие на 
продукти, които 
носят термините, 
посочени в чл.30, 
параграф 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848, но не 
отговарят на 
изискванията на 
посочения 
Регламент. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
параграфи 1 
и 2  

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.2 Установено е 
наличие на 
продукти, 
произведени през 
периода на преход, 
които се 
етикетират или 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
параграф 3  

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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рекламират като 
биологични 
продукти или като 
продукти при 
преход към 
биологично 
производство. 

партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.3 Установено е 
наличието на 
продукт, който се 
етикетира и/или 
рекламира като 
биологичен, който 
съдържа ГМО, 
състои се от ГМО 
или е произведен 
от ГМО и носи 
обозначенията, 
предвидени в 
параграфи 1 и 3 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
параграф 4  

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

К.4 При преработени 
храни е установена 
употреба на 
термини, отнасящи 
се до биологичното 
производство, без 
да са спазени 
изискванията, 
посочени в чл. 30, 
параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
параграф 5  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока , определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.5 Установено е, че в 
списъка на 
съставките за 
биологични 
продукти, посочен 
в първа алинея, 
букви „б“ и „в“ на 
чл. 30, параграф 5 
от Регламент (ЕС) 
2018/848, не е 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
параграф 5, 
изречение 5  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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отбелязан общият 
процент 
биологични 
съставки спрямо 
общото количество 
земеделски 
съставки. 

предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.6 Установено е 
неизпълнение на 
изискванията за 
цвета, големината 
и вида на шрифта, 
посочени в чл. 30, 
параграф 5, 
изречение 6 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
парагарф 5, 
изречение 6  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния продукт/ 
производствена 
единица за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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К.7 Не е спазено едно 
или повече от 
посочените 
изисквания в чл. 
30, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 по 
отношение на 
етикетирането на 
преработените 
фуражи.  

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 30, 
параграф 6  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.8 Не е спазено едно 
или повече от 
посочените 
изисквания в чл. 
32, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848 по 
отношение на 
етикетирането на 
биологични 
продукти и 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство в 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 32, 
параграф 1  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Премахване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
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съответствие чл. 
30, параграф 3 от 
същия Регламент. 

позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.9 Установено е липса 
на обозначение за 
мястото, където са 
отгледани 
земеделските 
суровини в състава 
на продукта. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 32, 
парагарф 2  

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Засегната партида се 
възбранява до 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 
от установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.10 Обозначенията, 
посочени в 
параграфи 1 и 2 от 
от чл. 32 и чл. 33, 
параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848, не са 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 32, 
параграф 3 

2 Сериозни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата за 
съответния 
продукт/производств
ена единица за не 
по-малко от 3 месеца 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
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поставени, така че 
да бъдат лесно 
забележими, ясно 
четливи и 
незаличими. 

несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Засегната партида се 
възбранява до 
отстраняване на 
несъответствието. 

от установяване на 
несъответствието. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

К.11 Установено е, че 
логото на 
Европейския съюз 
за биологично 
производство се 
използва за 
преработени 
храни, посочени в 
чл. 30, параграф 5, 
букви „б“ и „в“ от 
Регламент (ЕС) 
2018/848, и за 
продукти, 
произведени при 
преход към 
биологично 
производство, 
посочени в чл. 30, 
параграф 3 от 
същия Регламент. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 33, 
парагараф 2  

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
Преди включване на 
следваща продукция от 
засегнатата/ите 
партида/и в сертификата, 
се вземат проби от 
контролиращото лице и 
се предоставят за анализ 
в официална 
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малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

лаборатория. 

К.12 Установено е, че 
логото на 
Европейския съюз 
за биологично 
производство не 
следва модела, 
определен в 
Приложение V от 
Регламент (ЕС) 
2018/848, и/или 
съответства на 
правилата, 
определени в 
същото 
приложение. 

Регламент 
(ЕС) 
2018/848, 
чл. 33, 
параграф 4  

2 Сериозни 
нарушения 

Незабавно Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 
Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Засегната партида се 
възбранява до 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Ограничаване на 
обхвата на 
сертификата по 
отношение на 
дейността. 
Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА ДЕРОГАЦИИ 

Л.1 Въвеждане в 
единица за 
биологично 
производство на 
отгледани по 
небиологичен 
начин животни над 
допустимия % без 
издадено 
разрешение. 

Наредба № 
5 от 2018 г.1 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
засегната дейност в 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не 

 Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 

                                                           
1 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. 
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сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.2 Въвеждане в 
единица за 
биологично 
производство на 
отгледани по 
небиологичен 
начин домашни 
птици, съгласно 
Приложение II, 
Част II, т. 1.3.4.3. 
от Регламент (ЕС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение. 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за 
цялата дейност за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.3 Установено е 
увеличаване до 
40% на въведените 
отгледани по 
небиологичен 
начин нераждали 
женски 
екземпляри, 
съгласно 
Приложение II, 
Част II, т. 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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1.3.4.4.3. от 
Регламент (EС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение. 

животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за 
цялата дейност за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.4 Установено е 
връзване на 
животни съгласно 
Приложение II, 
Част II, т. 1.7.5. от 
Регламент (EС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение. 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за 
цялата дейност за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.5 Установено е Наредба № 2 Сериозни Незабавно Премахване на Незабавно Премахване на Незабавно Одобряване на 
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подрязването на 
опашката при 
овцете, подрязване 
на човката, 
обезроговяване, 
съгласно 
Приложение II, 
Част II, т. 1.7.8. от 
Регламент (EС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение. 

5 от 2018 г. нарушения позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
засегната дейност в 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.6 Установено е 
въвеждането на 
уловени диви 
животни или 
отгледани по 
небиологичен 
начин 
аквакултурни 
животни съгласно 
изискванията, 
посочени в 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
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Приложение II, 
Част III, т. 3.1.2.1., 
буква „г“ от 
Регламент (EС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение. 

Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.7 Установено е 
използването на 
небиологични 
земеделски 
съставки за 
преработени 
биологични храни, 
съгласно чл. 25 от 
Регламент (EС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение.  

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.8 Установено е 
използването на 
небиологични 
земеделски 
съставки за 
преработени 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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биологични храни, 
съгласно чл. 25 от 
Регламент (EС) 
2018/848 извън 
срока на  
издаденото 
разрешение. 

цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатите видове 
животни за не по-
малко от 3 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.9 Установено е 
използването на 
небиологичен 
растителен 
репродуктивен 
материал за 
индивидуални 
оператори съгласно 
т. 1.8.5.1. от Част I 
от Приложение II 
към Регламент (ЕС) 
2018/848. без 
издадено 
разрешение. 
 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
сертификата по 
отношение на 
засегнатия парцел за 
не по-малко от 3 
месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за 
цялата дейност за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период за 

Незабавно Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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цялото стопанство. 

Л.10 Установено 
използването на 
небиологични 
протеинови 
фуражи за 
домашни птици и 
свине в нарушение 
на изискванията на 
т. 1.9.3.1., буква 
„в“ и т. 1.9.4.2., 
буква „в“ от Част II 
на Приложение II 
от Регламент (ЕС) 
2018/848 без 
издадено 
разрешение. 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Ограничаване на 
засегнатите видове 
животни в 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период на 
засегнатите видове 
животни. 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 
42, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не 
по-малко от 6 месеца 
от установяване на 
нарушението. 
Начало на нов 
преходен период за 
цялото стопанство. 

 Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

Л.11 Операторът не 
съхранява 
доказателства за 
издадената/ите му 
дерогация/и. 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

1 Незначителни 
нарушения 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Представяне от 
оператора на 
необходимата 
информация и/или 
план за действие в 
срока, определен за 
отстраняване на 
несъответствието. 

до 7 работни 
дни от 

установяване 
на несъответ-

ствието 

Подобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени 
от оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 

до 7 работни 
дни от 

установя-
ване на 

несъответ-
ствието 

Неприложимо 

М. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

М.1 Операторът 
отказва да 
предостави достъп 
до всички части на 
производствената 
единица. 

Чл. 15, 
параграфи 1 
и 2 от 
Регламент 
(ЕС) 
2017/625 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
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продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

М.2 Операторът 
отказва да 
предостави достъп 
до счетоводната 
документация. 

Чл. 15, 
параграф 1 
букви „б“ и 
„г“ от 
Регламент 
(ЕС) 
2017/625 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 
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съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

М.3 Операторът 
отказва да му бъде 
взета проба от 
контролиращото 
лице. 

Чл. 15, 
параграф 2 
от Регламент 
(ЕС) 
2017/625, 
чл. 7 от 
Регламент 
(ЕС) 
2021/279 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 
цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

М.4 Операторът не 
съхранява 
документацията за 
издадените 
разрешения от 
компетентния 

Наредба № 
5 от 2018 г. 

3 Критични 
нарушения 

Незабавно Премахване на 
позоваването на 
биологично 
производство при 
етикетирането и 
рекламирането на 

Неприложимо Неприложимо Неприло-
жимо 

Одобряване на 
изпълнението на 
предпазните мерки и 
контрола, въведени от 
оператора с цел 
гарантиране на 
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орган и 
контролиращите 
лица в нормативно 
определения срок 
от 5 години. 
 

цялата засегната 
партида или 
продукция 
[засегната(-ите) 
култура(-и) или 
животно(-и)] в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Налагане на забрана 
за пускане на пазара 
на продукти с 
позоваване на 
биологично 
производство за 
определен период в 
съответствие с чл. 42, 
параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 
2018/848. 
Отнемане на 
сертификата за не по-
малко от 6 месеца от 
установяване на 
нарушението. 

съответствие. 
Осъществяване на 
засилен контрол чрез 
допълнителни инспекции 
в съответната година. 
Контролиращото лице 
писмено уведомява 
компетентния орган, ДФЗ 
– РА, другите 
контролиращи лица и 
БАБХ за наложената 
мярка в срок до 3 
работни дни от 
налагането. 

“ 
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