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1.

Цел

Целта на настоящия документ е да наложи единна политика по отношение спазването
на условията, при които са издадени сертификатите за съответствие с нормативните
документи в областта на биологично земеделие.
2.

Област на приложение

Всички сертифицирани оператори на биологично производство (ОБП), на които са
предоставени за ползване сертификати и знаци/лого са длъжни да спазват условията,
при които е сертифициран съответния продукт и да информират незабавно КОСБП за
всяка промяна на условията, при които е сертифициран продукта. Тези задължения са
регламентирани, както в настоящите правила, така и в двустранно подписаните
договори за сертификация.
Настоящите правила са публично достъпни чрез интернет страницата на Контролен
орган по сертификация на биологични продукти (КОСБП) при „Агенция за биологична
сертификация“ ЕООД (АБС ЕООД) и определят условията, при които
сертификационните документи и знаци, които КОСБП издава на сертифицираните
оператори, могат да бъдат възпроизвеждани или включвани в документи и материали
на операторите, с изрично разрешение от КОСБП.
3.

Термини, определения и съкращения

За правилното разбиране и прилагане на настоящия документ се използват следните
термини:
Сертификат – документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№834/2007 и чл. 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) №889. Издава се от КОСБП при АБС
ЕООД на оператор под контрол. Документа удостоверява, че оператора отговоря на
изискванията за биологично производство/преработка/търговия , като в него се
посочват данните на оператора, гамата от продукти, които са включени под контрол,
датата на последна инспекция и валидността на сертификата.
Сертификационно писмо – документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент
(ЕО) №834/2007 и чл. 68, параграф 2 от Регламент (ЕО) №889/2008. Сертификационно
писмо е неразделна част от Сертификата за съответствие и предоставя допълнителна и
конкретна
информация
за
оператора,
производствените
единици
и
добитите/преработени/търгувани количества сертифицирана продукция.
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4.

Описание на дейността

4.1 Сертификационни документи
КОСБП издава Сетификат и Сертификационно писмо при следните условия:

Сключен договор за контрол и сертификация с оператора;

Положителен доклад от инспекция за изпълнение на изискванията за
сертификация;

Решение за предоставяне на сертификация;

Платени всички финансови задължения от страна на оператора.
При прекратяване, временно спиране или ограничаване на сертификацията, както и
при изтичане валидността на Сертификата и Сертификационното писмо, оператора
връща оригиналите на документите на КОСБП.
При прекратяване, временно спиране или ограничаване на сертификация операторът
не може да издава използва сертификационните документи и следва незабавно да
уведоми своите клиенти за това, независимо от правото на КОСБП да направи
публично прекратяванете на сертификацията.
4.2 Лого на КОСБП при АБС ЕООД
Логото на КОСБП при АБС ЕООД може да се използва от операторите, включени в
системата за контрол, които са в съответствие с изискванията. Използването на логото
не е задължително. Операторите, които желаят да ползват логото са длъжни да спазват
следните правила:
 Всяка употреба на логото на КОСБП при АБС ЕООД става след разрешение и
одобрение от КОСБП при АБС ЕООД.
 При всяко ползване на логото на КОСБП при АБС ЕООД върху какъвто и да е
носител трябва ясно да се посочи вида и типа на продуктите, които са обект
на контрол, и да се предотврати евентуално тълкуване, че логото се отнася
до продукти, които не са обект на контрол.
 Логото на КОСБП при АБС ЕООД може да се използва върху етикети,
опаковки, канцеларски материали, рекламни материали и публикации само и
единствено съвместно със собствената търговска марка на оператора.
 Логото може да се увеличава или намалява, като задължително се спазват
пропорциите. Операторите имат правото да възпроизвеждат логото на
КОСБП при АБС ЕООД, в цвят, идентичен с оригиналния или в черно и бяло.
Допускат се изключения при едноцветен печат. Изображението на логото,
както и допълнителна информация може да се получи от офиса на КОСБП при
АБС ЕООД.
Всеки оператор трябва да прекрати използването на логото при:

промяна в изискванията за биологично производство/преработка/търговия, с
които оператора не се е съобразил или не е отразил;

установени несъответствия и санкции, които не позволяват използването на
логото;

установяване, че документите по сертификация се използват по некоректен
и/или подвеждащ начин;
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При прекратяване, временно спиране или ограничаване на сертификацията на
оператора.
Ако сертифициран оператор е изключен или напусне системата за контрол на КОСБП с
цел смяна на контролния орган, той трябва незабавно да прекрати използването на
логото и разпространяването на материали, които го съдържат (етикети, рекламни
материали, опаковки, документи и др.). Всички материали, носещи логото на КОСБП
(етикети, канцеларски материали, рекламни материали и др.) трябва да бъдат
предадени на КОСБП.
4.3 Лого на Европейския съюз за означаване на биологични продукти
КОСБП предварително одобрява етикетите на продуктите, които операторите желаят
да използват за окачествяването им като произведени по биологичен метод.
Разяснителни материали относно логото на ЕС за биологични продукти могат да бъдат
получени в офиса на КОСБП или да бъдат намерени на следния електронен адрес:
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads_bg
КОСБП проверява за спазването на изискванията на чл.23 и чл.24 от Регламент (ЕО)
№834/2007 от операторите, които използват логото за биологични продукти на ЕС.
4.4 Използване на лого на ИА БСА
Оператори, сертифицирани от КОСБП, могат да използват акредитационния символ на
ИА БСА върху продукти и/или опаковки винаги в комбинация с логото на КОСБП, при
условие че продуктите са сертифицирани съгласно сертификационната схема в
обхвата на акредитацията на КОСБП, предоставена от ИА БСА.
Когато логото на КОСБП се използва заедно с логото на ИА БСА, трябва да се спазват
съответните условия, без да се създава впечатление, че логото на акредитационния
орган се отнася за сертификацията. При едновременна употреба на акредитационен
символ и логото на КОСБП, той не трябва да доминира спрямо логото на КОСБП.
КОСБП контролира правилната употреба на акредитационния символ и/или
позоваване на акредитацията от ИА БСА от сертифицираните от него оператори.
Забранява се употребата на акредитационния символ или позоваване на
акредитацията и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение
от операторите, включени в системата на контрол на КОСБП, в писма, канцеларски и
рекламни материали, бланки, оферти и др., включително и такива в електронна
форма.
5.

Записи

Записи, създадени по настоящите правила са обект на управление от Процедурата за
управление на документи и записи.
6.

Приложими документи

SForm 4.1-1 Договор за сертификация
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QSI 7.1-6

Инструкция за преглед и одобрение на етикети

Изменения:
№ по
ред

Изменение
на стр. №

1

2,3,4,5

2

3,4

Основания
Изменения във връзка с въвеждане на „Схема CIP
7.1 - Преработватели“ и „Схема CIP 7.1 - Търговци“
Изменения във връзка с преглед и одобрение на
етикети
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