АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХОД КЪМ
БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
Настоящата процедура описва изискванията за преходен период и действията,
които предприема ОБП при искане на намаляване или увеличаване на
преходния период към на биологичното производство
Преход към биологично производство на земеделски продукти
Земеделско стопанство преминава към биологично производство на
земеделски продукти, когато са изпълнени следните условия:
❖ производителят има сключен договор за контрол и сертификация
с одобрено от министъра на земеделието и храните контролиращо
лице;
❖ производителят е уведомил министъра на земеделието и храните
в срок един месец от датата на сключване на договора за контрол
и сертификация за преминаване към биологично производство.
 Преходният период към биологично производство започва да тече от
датата на уведомлението до министъра на земеделието и храните.
 По време на преходния период към биологично производство се прилагат
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008
и тази Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.
 Продължителността на преходния период към биологично производство
се определя от вида на отглежданите земеделски култури, животни и
аквакултури.
 Когато стопанство или производствена единица отглежда земеделски
продукти по биологичен начин и земеделски продукти в преходен период

към биологично производство, производителят съхранява биологично
произведените продукти отделно от продуктите, произведени в период на
преход, както и животните отделно или по начин, позволяващ лесно да
бъдат отделени, и води съответната документация, за да докаже
разграничението.
 Продължителността на преходния период към биологично производство
при отглеждане на растения и растителни продукти е:
❖ най-малко две години върху земеделските площи;
❖ най-малко две години при ливади или площи с многогодишни
фуражни култури;
❖ най-малко три години при многогодишни култури, различни от
фуражните.
 Продължителността на преходния период към биологично производство
при гъбопроизводството, в зависимост от типа на отглеждане на гъбите:
❖ едногодишни – две години;
❖ многогодишни - три години.
Намаляване на преходния период към биологично производство
ОСК АОК подава заявление до министъра на земеделието и храните за
издаване на разрешение по смисъла на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
889/2008 за намаляване на преходния период по т.4.1 по искане на
производителя в следните случаи:
❖ земеделските земи са били обект на мерки, определени в
програми, изпълнявани съобразно Регламент (ЕО) № 1257/99,
Регламент (ЕО) № 1698/2005, или в някоя друга официална
програма, при условие че съответните мерки гарантират, че
неразрешени за биологично производство продукти не са били
използвани в тези парцели;
❖ парцелите са естествени или земеделски площи и не са били
третирани с продукти извън разрешените в Приложение I и
Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008;
❖ парцели, които вече са преминали преходния период или са в
процес

на

преход

към

биологично

земеделие

съгласно

разпоредбите на чл. 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

 Преходният период по т. 4.1 не може да бъде намален на по-малко от една
година от датата на подписване на договора за контрол и сертификация.
 Заявлението за намаляване на преходния период до министъра на
земеделието и храните съдържа име и адрес на производителя. Към
заявлението се прилагат:
❖ копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
❖ копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
❖ формуляр за описване на историята на полетата, за които се
подава заявлението за намаляване на преходния период, за
период три години преди датата на подписване на договора за
контрол и сертификация с контролиращото лице; във формуляра
се описват културите, използваните торове и средства за
растителна защита съгласно Form 7.1-4-1 Формуляр за описване
историята на полетата;
❖ скици (карти) на парцелите, за които се предлага намаляване на
преходния период;
❖ протокол за резултати от анализ на проби на парцелите,
предложени за намаляване на преходния период, изследванията
да са извършени от лаборатория определена, съгласно чл. 2, ал.6;
❖ документ, доказващ правно основание на парцелите.
 Преходният период по т. 1.4 може да бъде намален до една година за
пасища и места на открито, използвани от нетревопасни видове.
 В случай, че е необходимо подаване на заявление до министъра на
земеделието и храните за издаване на разрешение по смисъла на чл. 36,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за намаляване на преходния
период по искане на производителя се попълва Формуляр за описване
историята на полетата (Form 7.4-4.1)
Увеличаване на преходния период към биологично производство
 Контролиращото лице подава заявление до министъра на земеделието и
храните за издаване на разрешение за увеличаване на преходния период
по т. 4.1, когато:
❖ площите

са

третирани

с

неразрешени

за

биологичното

производство

продукти,
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задължителни мерки за борба с болести и неприятели за
определени растения на територията на страната или на част от
нея съгласно Закона за защита на растенията;
❖ площите

са

третирани

с

неразрешени

за

биологичното

производство продукти като част от научни изследвания или в
случаи, одобрени от министъра на земеделието и храните.
 Заявлението за увеличаване на преходния период до министъра на
земеделието и храните съдържа име и адрес на производителя. Към
заявлението се прилагат:
❖ копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;
❖ копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;
❖ формуляр за описване на историята на полетата, за които се
подава заявлението за увеличаване на преходния период; във
формуляра се описват културите, използваните торове и продукти
за растителна защита съгласно Form 7.1-4-1 Формуляр за
описване историята на полетата;
❖ скици (карти) на парцелите, за които се предлага увеличаване на
преходния период, с единтификатор по КВС или КК
❖ протокол за резултати от анализ на проби на парцелите.
Изследванията да са извършени от лаборатория, съгласно чл.2,
ал. 6 на Наредба 5;
❖ списък на парцели, предложени за увеличаване на преходния
период, с идентификатор по КВС или КК;
❖ експертно становище за замърсяване на почвата с неразрешени
продукти и вещества както и за периода на разпад на установените
неразрешени продукти и/или вещества в почвата;
❖ документ, доказващ правно основания на парцелите.
 Максималният допустим срок при признаване със задна дата на част
от преходния период е 12 месеца за едногодишни полски култури,
ливади и площи с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за
многогодишни култури, различни от фуражните, от датата на стартиране
на преходния период.

 Преходният период се увеличава за срока от периода на разпад на
установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата или
започва нов преходен период, като се взема по-дългият от двата
периода. При изтичане на преходния период и преди издаване на
писмено доказателство по чл. 29 от Регламент № 834/2007 за
биологична продукция

на парцелите,

за които е удължен

преходният период, контролиращото лице взема проби, които
предоставя за анализ в лаборатория, съгласно чл. 2, ал. 6 на
Наредба 5;
 Удължаването на срока на преходния период се определя така, че да се
гарантира, че при изтичането му в почвата, а при многогодишни растения
- и в растенията, няма остатъчни количества от разпадането на
съответния продукт.
 Намаляването на преходния период по т. 4.1 се счита от датата на
издаване на заповедите на министъра на земеделието и храните.
 Министърът на земеделието и храните разглежда заявленията по т. 4.2 и
4.3 в срок един месец от постъпването им. В случай на необходимост от
уточняване на допълнителна информация или документ, срокът спира да
тече до предоставяне на необходимите документи.
 Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава по смисъла
на чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 намаляване на
преходния период по т. 4.1 и 4.2 на база на доклад на комисията.
 Министърът на земеделието и храните със заповед разрешава по смисъла
на чл. 36, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008 увеличаване на
преходния период по т. 4.1 и 4.3 на база на доклад на комисията.
 Удължаването на срока на преходния период по т. 4.3 се определя така,
че да се гарантира, че при изтичането му в почвата, а при многогодишни
растения - и в растенията, няма остатъчни количества от разпадането на
съответния продукт.
 Продукти от реколта, произведена след третиране в случаите по т. 4.3, не
могат да се продават с означение за биологично производство.
Преход към биологично производство по т. 4. за отглеждане на животни,

птици и пчелни семейства по биологичен начин и продукти, произведени от тях,
е:
❖ дванадесет месеца при еднокопитни и едър рогат добитък,
включително биволи и от видовете на бизоните, и във всеки случай
най-малко три четвърти от жизнения им цикъл;
❖ шест месеца при преживни животни млечно направление, дребен
рогат добитък и свине;
❖ десет седмици за птици за производство на месо, въведени в
стопанството, преди да навършат три дни;
❖ шест седмици за птици, използвани за производство на яйца;
❖ дванадесет месеца за пчелини при спазване на разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
Начало на преходния период на парцели/животни се счита от уведомяване на
министъра на земеделието и храните от оператора:
❖ в срок до 10 дни от датата на сключване на договор за контрол и
сертификация за преминаване към биологично производство чрез
потвърждаване на информацията в Регистъра по чл. 45;
❖ в срок до 10 дни от датата на сключване на договор/допълнително
споразумение (анекс) за включване на нова дейност в системата за
контрол.
Продукти от растителен произход, произведени при преход към биологично
производство
Продуктите от растителен произход, произведени при преход към биологично
производство, могат да носят означението „продукти, произведен при преход към
биологично производство“, при условие че:
❖ преди прибирането на реколтата е спазен период на преход най-малко от 12
месеца;
❖ означението като цвят, големина и вид на шрифта не изпъква пред
търговското описание на продукта, а цялото означение е със същата
големина на буквите;
❖ продуктът съдържа само една съставка от култура със земеделски произход;
❖ означението е свързано с кодовия номер на надзорния или контролния орган,
посочен в член 27, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

