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1.

ЦЕЛ

Процедурата регламентира реда и отговорностите при Прилагането на единна
политика по отношение спазването на условията, при които са издадени
сертификатите за съответствие с Регламентите на Съвета и правото за поставяне
на маркировката за съответствия. Документът също така регламентира контролът
върху правата на собственост, използване и предоставяне на сертификатите и
знаците,

на

лога,

на

сертификационния

символ/позоваване

на

сертификацията/акредитацията, идентификация на контролния орган, както и
право за използване на национални и европейски знаци за биологично
производство.

2.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Всички сертифицирани ОБП, на които са предоставени за ползване сертификати и
знаци за сертификация са длъжни да спазват условията, при които е
сертифициран съответния продукт и да информират незабавно ОСК АГРО
ОРГАНИК КОНТРОЛ 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 за ползване на лого и сертификационен символ са
публичен документ и са общодостъпни чрез интернет страницата на
ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ на електронен адрес:
http://www.agrorganic.com/docs/QP%207.7%20Правила%20за%20използване%20на%20логото.pdf

3.

ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

За правилното разбиране и прилагане на настоящия документ се използват
следните термини:
Декларация за контрол

декларация, издавана от контролния
орган,

която

показва

за

кое

производство/продукт операторът е
обект на контрол
Сертификат за съответствие

документ, издаван от контролния
орган, с валидност 12 месеца, в
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който

се

изброяват

поотделно

продуктите, за които операторът е
оторизиран да издава декларации за
съответствие
Оторизация за отпечатване на етикети

представлява

вид

съответствие

и

сертификат
се

издава

контролния

орган,

съответствието

на

за
от

когато

продукта

се

декларира чрез означения на етикета
Декларации за съответствие

документи, издавани от оператор, на
който контролният орган е издал
сертификат
Оторизация

за
за

съответствие
отпечатване

или
на

етикети. Необходимо е да отговарят
на изискванията на EN ISO/IEC 17050

4.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

4.1 Сертификационни документи
Когато ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ издаде на оператор сетификат за
съответствие или оторизация за отпечатване на етикети, операторът се
задължава да издава съответните декларации за съответствие с разрешението на
ОСК, при следните условия:


Операторът трябва да информира незабавно ОСК за всяка промяна в
производствената

си

система,

която

може

да

доведе

до

преразглеждане на сертификата за съответствие или оторизацията
за отпечатване на етикети;


Операторът има правото да издава декларации за съответствие на
продуктите,

изброени

в

приложенията

на

сертификата

или

оторизацията за отпечатване на етикети;


Операторът се задължава да поддържа списък на клиентите и
продуктите, за които издава декларация за съответствие, който
следва да е на разположение на ОСК при поискване за проверка;

QP 7.7 Правила за ползване на лого
Версия 4/10.11.2016г.

стр. 5/ 11



Операторът поема отговорността за евентуални декларации с
невярно и некоректно съдържание;



Операторът

трябва

да

предоставя

на

ОСК

своевременно

информация за всяка издадена декларация;


Правото на оператора да издава декларации за съответствие се
прекратява при отказ от сертификация или наложени санкции след
установяване на несъответствие, или при изтичането на срока на
валидност на сертификата или оторизацията за отпечатване на
етикети;

При прекратяване на разрешението операторът не може да издава декларации за
съответствие и трябва в срок от 5 (пет) дни да уведоми своите клиенти,
независимо от правото на ОСК да направи публично прекратяванете на
сертификацията.
4.2 Лого сертификационния орган

фигура 1
ЛОГО ОСК АГРО ОРГАНИК
КОНТРОЛ

Логото предназначено за ползване от ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ е
допустимо само и единствено от постоянния персонал на ОСК АОК за
идентифициране пред външни лица за сертифициращия орган (клиенти,
оператори, юридически лица, физически лица, земеделски производители и т.н.).
Допуска се използването на логото от външни инспектори при докладване на
резултатите от оценка.
4.3 Използване на сертификационен символ
Позоваването на сертификацията се счита за еквивалентно на използването на
сертификационния символ.
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Сертификационния символ е предназначен за позлзване от сертифицирани
оператори на биологично производство и е комбинация от логото на ОСК АОК,
регистрационния номер на сертификата на сертифицирания от ОСК АОК
оператор и индентификация на сертифицираната област. Сертификационния
символ на ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ може да бъде предоставено за
ползване само на оператор на биологично производство, които са включени в
режим на контрол и са в съответствие с изискванията. Използването на
сертификационния символ не е задължително, но когато то е предоставено за
ползване, ОБП следва да го ползват в неговата цялост и без промяна на визията,
съгласно настоящите правила.
При всяко ползване на сертификационния символ 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 сертификационния символ се отнася
до продукти, които не са обект на контрол. Не се допуска избирателно ползване
на съставни части на сертификационния символ на ОСП. Сертификационния
символ на ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ може да се използва върху етикети,
опаковки, съвместно със собствената търговска марка на ОБП при условие, че
документите и материалите, върху които се поставят, се отнасят до дейности,
които са част от обхвата на сертификация.
Сертификационният символ може да бъде използван върху продукти/опаковки
заедно с логото и/или името на сертифицираното лице, като не трябва да
доминира спрямо логото и/или името на сертифицираното лице.
Когато сертификационния символ на ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ се използва
заедно с акредитационния символ на ИА „БСА” (или други организации, които
акредитират), трябва да се спазват съответните условия и да не се създава
впечатление, че акредитационния символ на акредитационния орган се отнася за
сертификацията, т.е , че акредитиращия орган е предоставил сертификация или
отговаря за съответствието на продукта с изискванията към него. Основно
правило при използване на сертификационния символ на ОСК в комбинация с
това на символа на акредитиращия орган – ИА БСА е сертифицирания
ОБП да го поставя само на продукти и документи, отнасящи се продукти,
които са в обхвата на акредитация на ОСК.
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Когато сертифицираните ОБП използват предоставена от ИА БСА
акредитация и/или използване на акредитационния символ или статута
на ИА БСА, като страна по EA MLA върху продукти и/или опаковки в
области поотделно или самостоятелно с сертификационния символ на
сертифициращия орган, те следва стриктно да спазват правилата на
акредитиращия орган – ИА БСА (BAS QR 5 - Правила за ползване на
акредитационния символ на ИА БСА) и настоящите правила.
ОСК и ОБП следва да спазват, всички изисквания на Правилата за
ползване на акредитационен символ на ИА БСА, включително тези
отнасящи се до това да не се употребява знака на ИА БСА или позоваване
на статута на ИА БСА, като страна по EA MLA в писма, канцеларски и
рекламни материали, визитни картички и др.
Логото на БСА е забранено за използване от сертификационния орган и от
сертифицираните от него оператори.
Сертификационния

символ

може

да

се

увеличава

или

намалява,

като

задължително се спазват пропорциите. ОБП имат правото да възпроизвеждат
сертификационния символ на ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ, в цвят, идентичен
с оригиналния, така както е предоставен от ОСК или в черно и бяло. Графиката на
сертификационния символ, както и допълнителна информация може да се получи
от офиса на ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ. Независимо от размера на
възпроизвеждане, сертификационния символ трябва да бъде четлив и без
подправяния
4.4 Позоваване на сертификационния символ
Когато

се

прави

позоваване

на

сертификацията

без

употреба

на

сертификационния символ, сертифицираното лице трябва да включи най-малко:
регистрационния номер на сертификата за сертификация, датата на издаването
му, валидност и името на ОСК като сертифициращ орган, издал сертификата,
както и дейността за която е сертифициран. Например “Сертификат, рег. №
ХХХ/дата, валиден до ...... , издаден от ОСК АОК, дейност, съгласно изискванията
на регламент .......”.
4.5

Означения

на

ЕС

и

Националното

законодателство

относно

етикитирането
Термини и означения за биологичен метод на производство на земеделски
продукти продукти, храни и фуражи се използват, когато в етикетирането,
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рекламните материали или търговските документи продуктът, неговите съставки
или фуражни суровини указват на потребителя, че са получени при спазване на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008,
ЗПООПЗПЕС и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на
биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни,
животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и
контрола върху производството и етикетирането.
При етикетирането и рекламирането на живи или непреработени земеделски
продукти термините и означенията, отнасящи се до биологичен метод на
производство, могат да се използват само когато същите са произведени в
съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) №
889/2008 и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на
биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни,
животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и
контрола върху производството и етикетирането.
Забранява се използването на термини и означения, търговски марки или
практики, използвани за етикетиране и/или рекламиране на земеделски продукти,
храни и съставките им като биологични, в случай че:
 са произведени в период на преход към биологично производство в
съответствие с изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент
(ЕО) № 889/2008 и тази наредба;


са подвеждащи за потребителя по отношение на начина на производство;

съдържат съставки, неотговарящи на изискванията на Регламент (EО) №
834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за
прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни,
тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.
.
Националният знак "Калинка"/знакът на общността на на ЕС/ кода на контролния
орган може да се използват при етикетирането и/или рекламирането на
земеделски продукти, храни и съставките им като означение за биологичен метод
на производство при спазване на изискванията описани в т. 4.3.
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Когато се използват термини и означения за биологичен метод на производство
на земеделски продукти, храни и фуражи при обозначение и етикетиране, се
изписва:
 кодов номер на одобреното от министъра на земеделието и храните
контролиращо лице, което инспектира оператора, извършил най-близката
по време дейност по производство;


знак за биологично производство на ЕС, посочен в чл. 25, параграф 1 от
Регламент (EО) № 834/2007, по отношение на пакетираните продукти и
храни;

 обозначение за мястото, където са произведени земеделските суровини в
състава на продукта/храната, в случай че се използва знакът по горната
точка, в същото зрително поле като знака, по един от следните начини:
 "Земеделие от ЕС", когато суровините от земеделски произход са
произведени в ЕС;
 "Земеделие извън ЕС", когато суровините от земеделски произход
са произведени в трети държави;
 "Земеделие от/извън ЕС", когато част от суровините от земеделски
произход са произведени в ЕС и част от тях са произведени в трети
държави.
 Обозначенията се поставят на видно място и са ясно четливи и
незаличими.
Всеки оператор трябва да прекрати използването на сертификоционния символ
при:
 промяна в правилата за сертификация и ОБП не е отразил промените;
 установени несъответствия и санкции, които не позволяват използването
на сертификационния символ;
 установяване,

че

документите

по

сертификация

се

използват

по

некоректен начин;
 при смяна или прехвърляне на собствеността
Ако сертифициран оператор е изключен или напусне системата за контрол на
ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ с цел смяна на контролния орган, той трябва
незабавно

да

прекрати
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и

разпространяването на материали, които го съдържат (етикети, рекламни
материали,

опаковки,

сертификационния

документи

символ

на

ОСК

и

др.).
АГРО

Всички

материали,

ОРГАНИК

КОНТРОЛ

носещи
(етикети,

канцеларски материали, рекламни материали и др.) трябва да бъдат предадени
на контролния орган и унищожени.
Когато се смени или прехвърли собствеността на сертифицирания оператор, той
е задължен да уведоми писмо ОСК АОК, да подпише нов договор за
сертификация и да спре позоваване на сертификацията и сертификационния
символ до преиздаване на сертификата му от сертифициращата организация.
Спазването на настоящите правила са обект на договора за сертификация и
QP7.1 Процедурата за сертификация на ОСК, където са посочени санкции
при неспазване на настоящите изисквания.
5. Записи
Записи, създадени по настоящите правила са обект на управление от
Процедурата за управление на документи и записи. Оторизацията за ползване на
сертификационния символ от страна на ОБП се съхранява в съответното досие
на ОБП.
6. Приложими документи
Form 4.1-1 – Договор за сертификация
край
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