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Приложение № 3 

 

Списък от мерки при нередности и нарушения съгласно чл. 40, ал.6 
 

Забележка: 

 
  При извършване на проверки по чл. 41, ал. 4 и ал. 5 и в случай на констатирани нередности/нарушения контролиращото 

лице прилага една или няколко от следните санкции, независимо от прилагането на разпоредбите, посочени в член 30, т.1 от 

Регламент №  834/2007: 

1. забележка (З): забележката се използва за дребни нередности или явно неволно допуснати нарушения 

(несъответствия, недостатъци); 

2. указание за коригиране (УК): указанието за коригиране посочва установената нередност, коригираща мярка, и срок 

за отстраняване. Указание за коригиране, което не е изпълнено в определения срок, винаги е последвано от предупреждение; 

3. предупреждение (П): предупреждението посочва санкцията, която ще бъде наложена в случай, че оператора не 
изпълни предписанието; 

4. засилен контрол (ЗК); 

5. промяна на категорията/статута на парцел (ПКП): промяна категорията/статута или отказ за сертифициране на 

даден парцел за определен срок; 

6. промяна на категорията на партида (ПКПд): промяна на категорията или отказ за сертифициране на дадена част 

от продукцията; 

7. спиране на продукт (СП): забрана, наложена на оператора, за определен период да търгува с определени видове 

продукти, които са свързани с метода на биологично производство или отказ за сертифициране на въпросния продукт; 

8. ограничение на стопанството (ОС): забрана, наложена на оператора, за определен период да търгува с всички 

видове продукти, които се отнасят до метода на биологичното производство или отказ от сертифициране на търговската дейност на 

оператора за биологично производство; 

9. продължаване на прехода (ПП): повторно стартиране или продължаване на периода на преход. 

 

Продължителността на санкциите е в месеци. Ако изрично не е посочена продължителност, тя може да бъде 
определена от контролиращото лице. 

При налагане на санкции се отчита миналото на оператора. За първо нарушение се прилага първата посочена  в колона 

„Санкция” При установяване на същото нарушение в рамките на 24 месеца, контролиращото лице налага следващата по ред 
санкция от колона  „Санкция”. 

Ако след наложена санкция по операторът изпълни предписанието на контролиращото лице и същото нарушение не 

бъде установено в рамките на 24 месеца, тази санкция не се взема предвид при определяне на санкциите по ал. 1-2 
 

 

Код Естество на нарушението Санкция 

1. Общи нарушения  

1000 отказ на контрол ОС (12) 

1010 отказ на достъп до складово счетоводство ОС (12) 

1020 отказ на вземане на проба за анализ ОС (6) 

1025 неналичност на счетоводството, складовото счетоводство или други елементи З, УК, П, ОС (1), ОС (12) 

1030 счетоводството, складовото счетоводство или други данни не могат да 

бъдат проверени: 

 

1030a при заготвител или вносител П, ОС (3), ОС (12) 

1030b при производител УК, П, ОС (1), ОС (6) 

1040 не може да се направи равносметка на покупките-продажбите  УК, П, ОС (3), ОС (12) 

1050 недостатъчна степен на отделяне на биологичните от небиологичните 

продукти: 

 

1050a смекчаващи обстоятелства З, УК, П, СП (1), ОС (6) 

1050b очевидна измама П, СП (6), ОС (12) 
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1060 използване на ГМО или производни на ГМО:  

1060a дребно нарушение, минимална концентрация П, СП (1), ОС (3) (1), ОС (6) 

1060b сериозно нарушение, висока концентрация П или ПКПд, СП (3), ОС (3), ОС (12) 

1060c очевидна измама СП (6), ОС (12) 

1070 няма удостоверение от доставчика относно ГМО или производни на ГМО З, УК, П, СП (1), ОС  (1), ОС (6) 

1080 неспазване на конкретните мерки, договорени с контролния орган, за да се 

гарантира спазването на законовите норми 

З, УК, П, СП (3) 

 

1085 липса на регистър за оплаквания З, УК, П, СП (1) 

1090 неспазване на процедурата за приемане на съставките, продуктите или 

животните: 

 

1090a за които е установено в последствие, че са биологични:  

1090a1 от различни доставчици З, З, УК, П, СП (1) 

1090a2 от един и същи доставчик З, УК, П, СП (1) 

1090b за които не е установено впоследствие, че са биологични УК, П, СП (3) 

1100 повече от три УК едновременно за един и същи икономически оператор ЗК 

1110 различни СП за цялата продукция ОС (3) 

 

Код Естество на нарушението Санкция 

2. Растителна продукция 

 

 

2000 продукция в едно и също стопанство с идентични сортове по метода на 

преход или биологично производство и по метода на небиологичното 

производство: 

 

2000a с доказателство за отделяне на продуктите П, СП (1) 

2000b без доказателство за отделяне на продуктите П и ПКПд, СП (1) 

2010 Липсва документация за парцелите или е непълна (програма за годишно 
производство) или не е указано присъединяването на нов парцел в 

стопанството 

ПКП 

2011 неизпратено в определените срокове уведомление УК, П 

2012 няма уведомление за смяна на културата в даден парцел З, УК, П 

2020 документация относно растениевъдството: 

 

 

2020a 

 

няма УК, П, ПКП 

 

2020b непълна З, УК, П, ПКП 
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2030 недостатъчна ротация на културите на открито УК, П, ПКП 

2040 използване на небиологичен посадъчен материал без разрешение, 

когато:  

 

2040a 

 

не е наличен биологичен посадъчен материал З, УК, П, ПКПд 

 

2040b има наличен биологичен посадъчен материал УК, П, ПКПд 

2050 

 

използване на обработен посадъчен материал:  

2050a 

 

семена и посадъчен материал от картофи 

 

П, ПКПд 

 

2050b друг посадъчен материал, когато е наличен посадъчен материал, който не е 
третиран  

УК, П, ПКПд 

 

2050c 

 

друг посадъчен материал, когато е наличен биологичен посадъчен материал П, ПКПд 

2060 използване на торове/изменение на Приложение I от Регламент №  889/2008 без 
предварително уведомяване на контролиращото лице 

З, УК, П, СП (1) 

2070 

 

използване на тор или неразрешено изменение съгласно Приложение I от 

Регламент №  889/2008: 

 

 

2070a 

 

смекчаващи обстоятелства П, ПКП и ЗК, ОС (3)  

2070b 

 

органично естество, явна измама ПКП и ЗК, ОС (6) 

 

2070c минерално естество, явна измама ПКП и ЗК, ОС (12) 

2080 използване на торове в стопанството, които представляват повече от 170 кг 

азот/ха на година: 

 

2080a 

 

незначително превишаване (по-малко от 10 %) 

 

УК, П, СП (1) 

2080b значително  превишаване (над 10 %) П, СП (3) 

2090 използване на препарати от микроорганизми за подобряване на общото 

състояние на почвата или наличието на хранителни елементи без предварително 

уведомяване на контролния орган  

З, УК, П, СП (1) 

2100 

 

използване на пестицид, посочен в Приложение II от Регламент № 889/2008:   

2100a без представяне на доказателства в подкрепа на необходимостта от 

използването му  

З, УК, П, СП (1)  

2100b 

 

без непосредствена опасност за културата 

 

З, УК, П, СП (1) 
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2100c 

 

за цел, различна от конкретната цел, посочена в приложение (да се посочи) 

към Регламент № 834/2007: 

 

 

2100c1 

 

дребно нарушение  

 

З, УК, П, СП (1) 

2100c2 

 

сериозно нарушение 

 

Прилагане на съответната санкция 

посочена под 2110 

 

2100d неспазване на конкретните разпоредби на  приложимото в България 
законодателство относно пестицидите, 

УК, П, СП (3) 

2110 използване на пестицид, който не е позволен съгласно приложение II към 

Регламент № 889/2008: 

 

2110a 

 

смекчаващи обстоятелства 

 

ПКПд и ЗК, ПКП и СП (1) и ЗК, ОС (6) 

 

2110b използване в малко количество: 

 

 

2110b1 

 

на забранен натурален пестицид ПКПд, ПКП, ОС (1) 

 

2110b2 

 

на химически пестицид със смекчаващи обстоятелства ПКПд и ЗК, ПКП и ЗК, ОС (3) 

2110b3 

 

на химически пестицид 

 

ПКП и ЗК, ОС (6) 

2110c използване в голямо количество:  

2110c1 

 

на забранен натурален пестицид ПКПд и ЗК, ПКП и ЗК, ОС (3) 

2110c2 

 

на химически пестицид със смекчаващи обстоятелства  

 

ПКП и ЗК, ОС (6) 

2110c3 

 

на химически пестицид 

 

ОС (12) 

2110d ограничено използване в производствени единици, но извън производствения 

процес (пътеки, вътрешни дворове) 

УК, П 

2120 използване на забранени субстрати за производство на гъби    

2120а дребно нарушение П, ПКПд 

2120б сериозно нарушение ПКПд 

2130 наличие на забранени продукти в производствената единица или липса на 

регистрация на такива продукти в небиологичната производствена единица, 
намираща се в  

същата област 

УК, П, ОС (3) 

 

Събиране на диворастящи растения 
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2215 писмени доказателства за предварително одобрени от контролиращото лице 

карти на териториите 

 

2215а няма УК, П, ПКП 

 

2215б непълна З, УК, П, ПКП 

2220 Писмени доказателства за проведени обучения на събирачите  

2220а няма УК, П, ПКП 

 

222б непълна З, УК, П, ПКП 

2230 устойчивостта на естественото местообитание и опазването на вида на 

територията 

 

2230а дребно нарушение  

 

З, УК, П, СП (1) 

2230б сериозно нарушение 

 

УК, П, СП (6) 

 

Код Естество на нарушението Санкция 

3. Животновъдство  

3.1 Общи принципи и изисквания за контрол и проследимост  

3100 наличие в едно и също стопанство на животни, отглеждани по метода на 

биологичното производство, и на животни от същата порода, които не се 

отглеждат по този метод: 

 

3100a с доказателство за отделяне на животните и продуктите в различни 

производствени единици 

П, СП (1) 

3100b без доказателство за отделяне на животните и продуктите в различни 

производствени единици 

П и ПКПд, СП (3) 

3110 наличие в една и съща производствена единица на животни, отглеждани по метода 

на биологичното производство, и на животни, които не се отглеждат по този 
метод. 

П, СП (1) 

3115 наличие в една и съща ливада на животни, отглеждани по метода на 

биологично производство, и на животни от друга порода, които не се 

отглеждат по този метод: 

 

3115a едновременно присъствие УК, П, СП (1)  

3115b неедновременно присъствие, но без уведомяване на контролния орган УК, П, СП (1) 

3120 документация относно животновъдството в стопанството:  

3120a непълна или неактуализирана (допълнителни данни) З, УК, П, СП (1)  

3120b непълна или неактуализирана (важни като например влизане или излизане на 

животни) 

УК, П, СП (1) 

3120c няма такава СП (3) 
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3130 отказ на животновъда да предостави достъп до данните от централизираната 

база данни за идентификацията и регистрирането, необходими за осъществяване 
на дейностите по контрол 

ОС 

3.2 Преход 

 

3200 неспазване на срока за преход:  

3200a общо П и ПКПд, СП (1)  

3200b специфичен случай за откритите площи при нетревопасните животни П, ПКПд, СП (1) 

3.3 Произход на животните 

 

3300 използване на порода, при която броят н а  цезаровите сечения е по-голям 

от максимално допустимия годишен процент: 

 

3300a незначително превишение (< 10 %) УК, П, СП (1) П, 

3300b значително  превишение (> 10 %) СП (3) 

3320 въвеждане на животни от небиологични стопанства от порода, от която са 
забранени небиологичните животни 

П и ПКПд, СП (3) 

3330 въвеждане на животни от небиологични стопанства, когато са налични 

биологични животни: 

 

3330a общо П и ПКПд, СП (3)  

3330b особен случай през първата година на преход ПП 

3340 въвеждане на животни от небиологични стопанства, които са над 

максималната възраст или след отбиване:  

 

3340a леко  превишение на възрастовата граница  УК, П, ПКПд,СП (1)  

3340b значително превишение на възрастовата граница П и  ПКПд,, СП(3) 

3350 въвеждането на женски раждали животни от небиологични стопанства:  

3350a общ случай П и ПКПд, СП (1) 

3350b особен случай през първата година на преход ПП (1) 

3.4 Фуражи  

3400 необратими практики за угояване (насилствено хранене) СП (3) 
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3401 по-малко от 60 % от животинската храна за тревопасни животни постъпва от 

самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични 
стопанства 

УК, П, ПКПд, СП (1) 

 

3405 фуражни смеси за животни с повече от 30 % фуражи в преход, които не са от 

самата производствена единица 

 

УК, П, ПКПд, СП (1) 

3410 фуражни смеси за животни с повече от 60 % фуражи в преход, които са от самата 

производствена единица 

УК, П, ПКПд,, СП (3) 

3415 неспазване на минималната продължителност на хранене на младите бозайници с 

натурално мляко 

З, УК, П, ПКПд, СП (1) 

3420 система за отглеждане на тревопасни животни, която не се основава на 

максимално използване на пасища  

 

З, УК, П, СП (1) 

3425 неспазване на минималния процент от 60 % сурови фуражи в дневната дажба на 

тревопасните животни 

З, УК, П, ПКПд,, СП 

 

3430 използване или наличие на неразрешени обикновени фуражи:  

3430а в малки размери УК, П, ПКПд, СП (1) 

3430b в големи размери П, ПКПд, СП (3) 

3435 използване на обикновени суровини, произведени или приготвени с химически 

разтворители 

П, ПКПд, СП (3) 

3440 използване на твърде голямо количество обикновени фуражи за период от 

дванадесет месеца: 

 

 

3440а незначително отклонение (по-малко от 10 %) П, ПКПд, или ПП (3), СП (3) 

3440b значително отклонение (над 10 %) ПКПд, или ПП, СП (3) 

3445 използване на твърде висок процент (в зависимост от породата) на 

обикновени фуражи в дневната дажба : 

 

3445а за кратък период  УК, П, ПКПд, или ПП (0,5 за дребен 
добитък; 1 за едър добитък), СП (3) 

3445b за продължителен период П, ПКПд, или ПП (0,5 за дребен 
добитък; 1 за едър добитък), (1), СП 

(3) 

3450 въвеждане на позволени обикновени смеси от суровини в сектора на 
биологичното земеделие 

З, УК, П, ПКПд, 

3455 използване на суровини от животински произход, различни от позволените  

3445a в допълващи фуражи П, ПКПд,, СП (1) 

3445b като суровини или основна храна ПКПд,, СП (3) 
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3465 липса на сурови фуражи в дневната дажба на прасета и домашни птици З, УК, П, ПКПд,, СП(1) 

3470 използване на консерванти или неразрешени технически средства в силажи УК, П, ПКПд,, СП (1) 

3472 използване на консерванти или технически средства в силажи, които 

превишават допустимата концентрация: 

 

3472а малка разлика (< 10 %) З, УК, П, ПКПд,СП (1) 

3472b голяма разлика (> 10 %) УК, П, ПКПд, СП (3) 

3475 използване на неразрешени продукти, посочени в приложения V и VI към 
Регламент №  889/2008, при храненето на животни 

 

УК, П, ПКПд, СП (3) 

3.5 Превенция на заболявания и ветеринарно лечение  

3500 
използване на вещество за стимулиране на растежа или продукцията при 

храненето на животните или за ветеринарно лечение 

ПКПд, СП (3) 

3510 
използване на синтезирани по химически път алопатични медикаменти или 
антибиотици без предписание от ветеринарен лекар 

УК, П, ПКПд, 

3520 
използване на синтезирани по химически път алопатични лекарствени продукти 
или антибиотици за профилактика 

П, ПКПд, 

3530 
използване на хормони или други подобни вещества за контрол на 
възпроизводството 

П и ПКПд, СП (3) 

3540 
използване на ветеринарномедицински продукти без да се отбележи необходимата 
информация или без да се направи ясна идентификация на лекуваните отделни 

животни или група животни 

УК, П , СП (1) 

3550 
неспазване на карантинните срокове, предвидени в  метода на биологично 

производство, между последния прием на алопатични лекарствени продукти 

и производството на биологични продукти: 

 

3550a 
като се спазват законоустановените карантинни срокове УК, П , СП (1) 

3550b 
без да се спазват законоустановените карантинни срокове СП (3) 

3560 
неспазване на продължителността на  периода за преход за животните, които са 

достигнали или превишили максималния брой лечения с химически синтезирани 
алопатични лекарствени продукти  

П, СП (3) 

3570 
наличие на алопатични ветеринаромедицински продукти или антибиотици в 

стопанството без предписание от ветеринарен лекар при спазване на правилата за 

биологично производство или без да са вписани в регистъра на стопанството 

УК, П , СП (3) 

3.6 Управление, транспорт, идентификация 

 

3600 прилагане на ембрионална трансплантация  П и ПКПд, СП (3) 

3605 поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата, скъсяване на опашките 

на животните, подрязване на зъбите, подкастряне на човката или обезроговяване 

без разрешение от компетентния орган. 

З, УК, П , ПКПд, 
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3610 кастрация или други неразрешени интервенции по животните, извършвани на 

неподходяща възраст или от неквалифициран персонал 

З, УК, П , ПКПд, 

3615 връзване на животните без разрешение на компетентния орган З, УК, П , ПКПд, 

3620 без достъп до ливади, открити пространства или зони за движение за вързани 

животни с разрешение от компетентния орган 

 З, УК, П , ПКПд, 

3625 животните се държат в група с неподходящ брой животни в нея за етапа на 

развитие или поведенческите нужди 

З, УК, П , ПКПд, 

3630 отглеждане на животните при режим, който може да предизвика анемия УК, П , ПКПд, 

3635 неспазване на минималната възраст за клане на домашни птици или използване на 
порода домашни птици, която не е призната за бавнорастяща порода 

УК, П , ПКПд, 

3640 неподходящо транспортиране на животни с оглед ограничаване на стреса или 

използване на електрически ток при товарене или разтоварване на животни 

УК, П , ПКПд, 

3645 приемане на алопатични успокоителни средства преди и по време на 
транспортирането 

ПКПд, 

3650 неподходящо клане с оглед ограничаване на стреса УК, П , ПКПд, 

3665 животни, групи животни или животински продукти, които не са 

идентифицирани или са неправилно или недостатъчно идентифицирани: 

 

3665a с гарантиране на биологичното качество  УК, П , ПКПд, СП (1) 

3665b без гарантиране на биологичното качество  ПКПд, СП (3) 

3.7 Животински торове 

 

3700 животинска популация, която превишава 2 ЖЕ (животински единици) на 

хектар или употреба на торове, които водят до използване на торове в 

предприятието или контрагентите на повече от 170 кг азот/ха: 

 

3700a малка разлика (< 10 %) УК, П , СП (1) 

3700b голяма разлика (> 10 %) П, СП (3) 

3710 съоръжения за съхранение на торове, които са неподходящи  за предотвратяване 
на замърсяването на водите от директно изливане или измиване и проникването 

им в почвата 

УК, П, СП (3) 

3720 недостатъчен капацитет на съоръженията за съхранение на торове, което води до 
неправилното им разпръскване 

УК, П, СП (3) 

3.8 Открити пространства и помещения за отглеждане 

 

3800 условия на помещението за отглеждане, които са неподходящи за 

физиологичните и етологичните потребности на животните, или са с 

недостатъчно отопление, изолация, вентилация, проветряване или 

естествено осветление: 
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3800а по-лек случай УК, П, СП (1)  

3800б тежък случай П, СП (3) 

3802 животните нямат лесен достъп до местата за храна или до поилките УК, П, СП (1) 

3804 липса на достатъчен подслон срещу дъжд, вятър, слънце или екстремни 

температури в откритите пространства 

УК, П, СП (1) 

3806 твърде голяма гъстота на животните в оборите: 

 

 

3806a разлика от най-малко 10 % спрямо максимално допустимата гъстота 

 

УК, П, СП (1) 

3806б особен случай през първата година на преход УК, П, СП (1) 

3806c всички други случаи П, СП (3) 

3808 открито пространство:  

3808a прекалено малко УК, П, СП (1) 

3808b временно недостъпно или смекчаващи обстоятелства УК, П, СП (1) 

3808c липсващо или недостъпно П, СП (1) 

3810 твърде голяма гъстота на добитъка по ливадите и другите пасища, което 

води до замочуряване на терена и прекомерна експлоатация на тревната 

растителност 

 

3810a по-лек случай УК, П, СП (1)  

3810b особен случай през първата година на преход УК, П, СП (1)  

3810c всички други случаи П, СП (3) 

3812 недостатъчно почистване или дезинфекция на обори, оборудване и инструменти З, УК, П, СП (1) 

3814 използване на продукти за почистване или дезинфекция на помещенията и 
съоръженията, които не са посочени в приложение VII към Регламент 

№ 889/2008  

УК, П, СП (1) 

3816 използване на продукти за унищожаване на насекоми или паразити, които не са 
посочени в приложение II към Регламент №  889/2008  

П, СП (1) 

3818 бозайници, държани затворени, без достъп до открито пространство, когато 
обстоятелствата го позволяват, и никое от изключенията не се прилага 

П, ПКПд, СП (1) 
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3820 тревопасни животни, държани затворени, без достъп до ливадите, когато 

обстоятелствата го позволяват 

П, СП (1) 

3822 покритие на твърде голямо пространство за движение на открито за бозайници З, УК, П, СП (1) 

3824 твърде неравен или твърде гладък под на обора З, УК, П, СП (1) 

3826 решетка или конструкция от летви, които покриват над  половината 

(бозайници) или две трети (домашни птици) от  повърхността на пода на 

обора 

 

 

3826a особен случай през първата година на преход УК, П, СП (1) 

3826b всички други случаи П, СП (3) 

3828 зоната за лягане не е подходяща за животните:  

3828a зоната за лягане е твърде малка, липсва постеля или тя е обогатена с 

продукти, които не са посочени в приложение I към Регламент № 889/2008 

УК, П , СП (3) 

3828b твърде недостатъчна постеля или такава с неподходящ състав З, УК, П , СП (1) 

3830 телета на възраст над една седмица, настанени в индивидуални боксове:  

3830a телета на възраст под три седмици УК, П и ПКПд или ПП (0,5), СП (1) 

3830b телета на възраст три или повече седмици  П и ПКПд или ПП (1), СП (3) 

3832 прасета, затворени без подова постилка, в която да ровят УК, П , СП (1) 

3834 свине майки, затворени отделно в оборите извън разрешения период на 
бременност и кърмене 

П, СП (1) 

3836 свине майки, затворени без достъп до открито пространство, когато 

обстоятелствата го позволяват, и никое от допустимите изключения не се 

прилага: 

 

3836a временно състояние или смекчаващи обстоятелства УК, П , СП (1) 

3836b постоянно или продължително състояние П, СП (3) 

3838 гъстота от повече от 15 свине майки на хектар на открито затревено пространство УК, П , СП (1) 

3840 недостатъчно място за движение на свиня майка и нейните прасенца  УК, П , СП (1) 

3842 водолюбиви птици, затворени без достъп до водна площ П, СП (1) 
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3844 недостатъчни или липсващи кацалки в помещенията за кокошки носачки или 

токачки 

УК, П , СП (1) 

3846 недостатъчни или липсващи гнезда в кокошарниците за кокошки носачки УК, П , СП (1) 

3848 твърде малки, твърде редки или прекалено ниски отвори в помещенията, което 

затруднява достъпа на домашните птици до открито пространство 

УК, П , СП (1) 

3850 повече домашни птици в птицефермата от допустимата норма  

3850a разлика < 10 % спрямо максимално допустимия брой животни УК, П , СП (1) 

3850b разлика = или > 10 % спрямо максимално допустимия брой животни П, СП (3) 

3852 полезна площ в кокошарниците за домашни птици за производство на месо, по-

голяма от максималната площ, допустима за производствена единица 

П, СП (1) 

3854 период на непрекъсвана нощна почивка, по-малък от 8 часа за кокошки носачки УК, П , СП (1) 

3856 домашни птици, затворени без достъп до открито затревено пространство, 

когато обстоятелствата позволяват това: 

 

3856a временно състояние или смекчаващи обстоятелства УК, П , СП (1) 

3856b постоянно или продължително състояние П, СП (1) 

3858 домашни птици, затворени в помещения за повече от една трета от живота си, 

без достъп до открито пространство: 

 

3858a състояние, което подлежи на коригиране П, ПКПд 

3858b състояние, което не подлежи на коригиране ПКПд 

3860 в кокошарниците няма свободна площ от не по-малко от 3 седмици УК, П , СП (1) 

3862 в откритите пространства за домашни птици няма свободна площ от не по-малко 

от 6 седмици 

З, УК, П , СП (1) 

3.9 Отглеждане на пчели 

 

3900а 

 

Грешки при попълване или не осъвременяване на план за управление на 
стопанството 

З, УК  

 

3900б Липса на програма за управление на стопанството  УК, П 

  

 

3901а 

Липса на информативно писмо до контролиращото лице за въвеждане на 
конвенционални пчели майки или отводки в биологичния пчелин  

УК, П, ПП  
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3901б Липса на информативно писмо до контролиращото лице за преместване 

местоположението на пчелина или част от пчелните семейства /подвижно 
пчеларство/  

УК, П 

 

3902 

Неподходящи животновъдни практики /рязане крилата на пчелите майки/ П, ПП  

3903а  Липса на  индентификация на кошерите П , СП (2) 

3903б  Кошерите не са от естествени материали и покритието им не е от водоразтворими 

бои. 

ПП 

3904а Не е документирано закупуването на отводки УК, П , ПП (6-12) 

3904б Не е ясен произхода на пчелите  

3905 

Липсва подпис на ветеринарният доктор, предписал и провел лечението 

П 

3906 Пчелините са разположени на площадка, където културите не са биологични или 
са обработвани чрез слабо екологично въздействие или  естествена растителност в 

радиус от 3 км. 

СП (6), ОС 

3907 

Пчелите са подхранвани с конвенционална захар 

УК, П , СП (3) 

3908 

Стопанството има конвенционални и пчелини отглеждани по биологичен начин 

 ОС, ПП 

 

3.10 Отглеждане на аквакултури  

31000 наличие на едновременно производство на аквакултурни животни по 

биологичен и небиологичен начин в люпилните басейни и отрасните и/или 

развъдните басейни на едно и също стопанство 

 

31000а с доказателство за отделяне на  аквакултурни животни и в различни 

производствени единици 

П, СП (1) 

31000б без доказателство за отделяне на аквакултурни животни и в различни 

производствени единици 

П и ПКПд, СП (3) 

32000 едновременно производство за угояване на аквакултурни животни по 

биологичен и небиологичен начин в едно и също стопанство в случай на 

отглеждане на различни производствени фази и различни периоди за 

манипулация с аквакултурните животни 

 

32000а с доказателство за отделяне  П, СП (1) 

32000б без доказателство за отделяне  П и ПКПд, СП (3) 

33000 периодът на некултивиране и документиранрто му след всеки производствен 

цикъл в садковите системи в открити води в морето и при други методи на 

производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и 

клетки 

 

33000а малка разлика (< 10 %) УК, П , СП (1) 

33000б голяма разлика (> 10 %) П, СП (3) 
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34000 липса на писмени доказателства за прилагане на дадено съгласие  

34000а няма УК, П, ПКП 

 

34000б непълна З, УК, П, ПКП 

34000с отказ на вземане на проба за анализ ОС (6) 

 

Код Естество на нарушението Санкция 

4. Заготвители и преработватели  

4000 

 

използване на небиологична съставка със земеделски произход, която не е 

разрешена съгласно член IX от Регламент № 889/2008 : 

 

4000a 

 

съставка, която явно не е налична с биологично качество, но без да е 

поискано или получено разрешение 

УК, П, СП (0,5) 

4000b 

 

съставка, налична с биологично качество УК, П, СП (1) 

4000b1 

 

използване в малки количества, смекчаващи обстоятелства 

 

П и ПКПд, СП (0,5) и ЗК, ОС (1)  

4000b2 използване в големи количества, смекчаващи обстоятелства СП (1) и ЗК, ОС (3) 

4000b3 очевидна измама ОС (12) 

4010 

 

процент на биологичните съставки, които не отговарят на одобрената 

рецепта: 

 

4010a 

 

малко по-ниско (по-малко от 5 тегловни процента) П, СП (0,5), ОС (1) 

4010b много по-ниско (повече от 5 тегловни процента) СП (1), ОС (3) 

4020 използване на съставка, която не е от земеделски произход и която не е 
разрешена съгласно приложение VIII към Регламент №  889/2008 

П и ПКПд, СП (1) 

4030 използване или замърсяване на технологични средства или други продукти, 
използвани за преработка, и които не са разрешени съгласно приложение VIII 

към Регламент № 889/2008 

П и ПКПд, СП (1) 

4040 обработка на продукт или използване на съставка, обработена с йонизиращо 
лъчение 

П и ПКПд, СП (1) 

4050 използване на една и съща съставка — както с биологично, така и с 
небиологично качество 

П, СП (1) 

4060 транспортиране на един продукт, за да бъде опакован или затворен без опаковка 

или без затворен контейнер 

УК, П, СП(1) 

4070 изменение на рецептите, методите за обработка, процедурите за приемане, 

отделяне, съхранение и други конкретни мерки, договорени с контролния орган, 
за да се гарантира спазването на правните норми, без предизвестие до 

контролния орган 

З, УК, П, СП(1) 
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4071 липса на процедури или непълни процедури:  

4071a 

 

за заготовка УК, П, СП (1) 

4071b за почистване на производствена единица от биологични и небиологични 

продукти 

УК, П, СП (1) 

4072 липсва регистрация или непълна регистрация на операциите:  

4072a 

 

по производството УК, П, СП (1) 

4072b за почистване на производствена единица от биологични и небиологични 

продукти 

УК, П 

4080 в единица, в която биологичните и небиологичните продукти се преработват 

или съхраняват 

 

4080a недостатъчно разстояние между помещенията за съхраняване  УК, П, СП (1) 

4080b недостатъчна идентификация на помещенията за съхраняване З, УК, П, СП (1)  

4080c недостатъчно разделение между операциите (пространствено и времево) УК, П, СП (1) 

4080d липса на график за операциите или неспазването му З, УК, П, СП (1)  

4080e недостатъчна идентификация на партидите УК, П, СП (1) 

4080f наличие на биологични продукти в небиологичната зона УК, П, СП(1) 

4080g наличие на небиологични продукти в биологичната зона УК, П, СП (1) 

4090 заготовка, възложена с договор за ишлеме на неконтролиран 

преработвател: 

 

4090a по-лек случай УК, П, СП (1) 

4090b тежък случай П и ПКПд, СП (3) 

4100 продажба като биологични на продукти, внесени от трета държава без 

уведомление: 

 

4100a продукти, които явно са еквивалентни и могат да бъдат узаконени П, СП (1), ОС (3) 

4100b продукти, които не са еквивалентни, но са сертифицирани СП (3), ОС (6) 

4100c като биопродукти в трети държави  ОС (12) 

4110 липса на система за прилагане от страна на купувача на мляко на два 
идентификационни знака за разграничаване на биологичното и небиологичното 

мляко по отношение на доставчиците му или пълна липса или непълнота на 
системата за идентификация и етикетиране 

П, СП (1) 

4120 липса на двойна идентификация от страна на купувача на мляко на даден 

доставчик 

УК, П, ПКПд 

4130 събиране на биологично и небиологично мляко от мандра без отделна помпена 

система, предназначена изключително за биологично мляко 

П, ПКПд 

4140 липса на отделна маркировка на яйцата преди смесване или сортиране УК, П, ПКПд 

4150 липса на система за идентификация и регистрация, което прави невъзможно 

проследяването на производителите на яйца, използвани при производството на 
яйчни продукти 

УК, П, СП (1) 

4.2 Производство на вино 
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4200 Изполаване на продукти от лозаро-винарския сектор, включително по 

време на процесите и енологичните практики, различни от изброени в 

Приложение VIIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008 

 

4200а използване в малки количества, смекчаващи обстоятелства 

 

П и ПКПд, СП (0,5) и ЗК, ОС (1)  

4200б използване в големи количества, смекчаващи обстоятелства СП (1) и ЗК, ОС (3) 

4200с очевидна измама ОС (12) 

4210 енологични практики, процеси и обработки различни от описаните в чл. 29г от 

Регламент (ЕО) № 889/2008 

П и ПКПд, СП (3) 

4.3 Производство на дрожди  

4300 използване на  субстрати  произведени по не биологичен начин    

4300а дребно нарушение П, ПКПд 

4300б сериозно нарушение ПКПд 

4310 Използвани вещаства, различни от изброени в Приложение VIII, раздел В от 

Регламент (ЕО) № 889/2008 

 

4310а малки количества, смекчаващи обстоятелства П, СП (1) и ЗК, ОС (3) 

4310б големи количества, смекчаващи обстоятелства СП (3) и ЗК, ОС (6) 

4310с очевидна измама ОС (12) 

4320 
Използвани вещаства, различни от посочените в чл. 27 от Регламент (ЕО) № 

889/2008. 

 

 

4320а малки количества, смекчаващи обстоятелства П, СП (1) и ЗК, ОС (3) 

4320б големи количества, смекчаващи обстоятелства СП (3) и ЗК, ОС (6) 

4320с очевидна измама ОС (12) 

 

Код Естество на нарушението Санкция 

5. Производители на фуражи  

5000 използване на неразрешен метод на обработка П и ПКПд, СП (3) 

5010 липса на специфични наименования в таблицата със суровините УК, П, СП (1) 

5020 използване на обикновени съставки, които не са разрешени  съгласно 

приложение (да се посочи) към Регламент №  834/2008: 

 

5020a малки количества, смекчаващи обстоятелства П, СП (1) и ЗК, ОС (3) 

5020b големи количества, смекчаващи обстоятелства, или суровина, произведена или 

получена чрез използване на химически разтворители 

СП (3) и ЗК, ОС (6) 

5020c очевидна измама ОС (12) 

5030 използване на суровини от животински произход, която не е разрешена съгласно 
приложение V към Регламент № 889/2008 

ПКПд, СП (1) 

5040 използване на продукти, които не са разрешени съгласно приложение VI към 
Регламент №  889/2008 

П и ПКПд, СП (1) 
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Код Естество на нарушението Санкция 

6. Етикетиране — Предлагане на пазара  

6000 етикетиране или предлагане на пазара на обикновен продукт или на продукт, 

< 70 % от който се отнася до метода на биологично производство: 

 

6000a смекчаващи обстоятелства ЗК и ПКПд, ОС (3) 

6000b очевидна измама ОС (12) 

6000 с означения, посочващи метода на биологичното производство в търговските 

документи, но които нямат характеристиките на биологични продукти в дадена 
производствена единица, която търгува както с биологични, така и с 

небиологични продукти 

УК, П, СП (1) 

6010 етикетиране или предлагане на пазара на продукт > 70 % и < 95 %, но който указва 

метод на биологично производство > 95 %: 

П и ПКПд, СП (1) 

6020 етикетиране или предлагане на пазара на продукт в етап на преход, който указва 

метода на биологично производство : 

П и ПКПд, СП (1) 

6030 етикетиране или предлагане на пазара на продукт в етап на преход под 

формата на продукт с повече съставки : 

 

6030a малко количество УК, П, П и ПКПд, СП (1) 

6030b голямо количество П, П и ПКПд, СП (3) 

6040 етикетиране или предлагане на пазара на продукт, категоризирани с по-ниско 

качество, но който указва метод на биологично производство : 

 

6040a продукт, който е категоризиран с по-ниско качество отпреди:  

6040a1 смекчаващи обстоятелства ПКПд 

6040a2 очевидна измама СП (12) 

6040b продукт, който е категоризиран с по-ниско качество при икономическия 

оператор: 

 

6040b1 смекчаващи обстоятелства СП (1), ОС (3) 

6040b2 очевидна измама ОС (12) 

6050 етикетиране или предлагане на пазара на продукт без сертифициране, но 

който указва метод на биологично производство : 

 

6050a продукт, който е произведен по метода на биологично производство  З, УК, П, СП (1) 

6050b продукт, който не отговаря на изискванията СП (3), ОС (6), ОС (12) 

6060 етикетиране или предлагане на пазара без указване на контролния орган на 
етикета или с погрешно указване 

З, УК, П, ПКПд, СП (1) 

6070 предлагане на пазара на биологичен продукт като биологичен продукт без 
указване или с погрешно указване на биологичното производство при 

етикетирането или в търговските документи 

З, УК, П, СП (1) 

6080 

 

предлагане на пазара на биологичен продукт без предварително одобрение на 

етикетирането 

 

6080a етикетиране, което отговаря на изискванията З, УК, П, СП (0,5) 

6080b етикетиране, което не отговаря на изискванията УК, П, СП (1) 
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6090 предлагане на пазара на биологичен продукт с етикетиране, което не отговаря или 

вече не отговаря на рецептата 

З, УК, П, СП (1) 

6100 използване на указване на системата за контрол на ЕИО или на логото на 
Общността върху продукт в етап на преход или върху продукт 70—95 %, или 

върху продукт, който съдържа повече от 5 % вносни съставки 

УК, П, СП (1) 

6110 

 

предлагане на пазара на животно с указване на метода на биологично 

производство:  

 

6110a без заповед за продажба, съдържаща номер, издадена от контролния орган УК, П, СП (1) 

6110b с непълна заповед за продажба З, УК, П, СП (1) 

6110c изпращането на талон за продажба от кланица е закъсняло или въобще не е 

направено 

З, УК, П, СП (1) 

6120 предлагане на пазара  на крайния потребител на биологично месо, както и на 
небиологично  неопаковано, или на месни продукти, както биологични така и 

неопаковани небиологични от един и същи животински вид  

П, СП (1) 

 

 Естество на нарушението Санкция 

7. Внос от трети държави  

7000 

 

продажба или освобождаване от митница на продукти като биологични 

продукти, внесени от трети държави без разрешение:  

 

7000a 

 

продукти, които все още не се предлагат на пазара, но явно са еквивалентни и 

могат да бъдат узаконени 

 

УК, П, СП (1), ОС (3)  

7000b 

 

продукти, които вече се предлагат на пазара, но явно са еквивалентни и могат 

да бъдат узаконени 

 

П, СП (1), ОС (3) 

7000c продукти, които не са еквивалентни, но са сертифицирани като 
биопродукти в трети държави 

 

СП (1), ОС (3)  

7000d 

 

продукти, които явно не могат да бъдат узаконени ОС (12) 

7100 

 

приемане на вносен биологичен продукт от икономически оператор, който не 

е обект на контрол: 

 

7100a 

 

дребно нарушение 

 

УК, П, СП (1) 

7100b сериозно нарушение П и ПКПд, СП (1) 

7200 внос на биологичен продукт без указване на идентификацията на износителя З, УК, П, ПКПд, СП (1) 

7300 внос на биологичен продукт без указване на идентификацията на контролния 

орган на износителя 

З, УК, П, ПКПд, СП (1) 

7400 внос на биологичен продукт без  указване на идентификацията на вносителя З, УК, П, ПКПд, СП (1) 

 


