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1. ЦЕЛ 

Целта на настоящият документ е да бъдат ясно и точно представени на 

клиентите на ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ КЪМ ,,Нутрамед“ (ОСП) 

правилата и изискванията, които се задължава да спазва Органа по контрол при 

използване на знаците за съответствие, указващи предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ПО АКРЕДИТАЦИЯ (ИА БСА), акредитация.  

В настоящия документ са представени и изисквания, които операторите се 

задължават да спазват при цитирането на сертификати и използването знаци за 

съответствие по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 

889/2008, Регламент (ЕС) 1151/2012 и свързаните с тях изменения и допълнения. 

 

2. ОБХВАТ  

Настоящият документ обхваща дейностите, свързани с позоваването на 

предоставената на ОСП акредитация при оценяването на съответствието на 

продуктите и правилата за използване на знаци за съответствие и санкциите, 

налагани на операторите при нарушаване на тези правила. 

 

3. ПОЗОВАВАНЕ  
Този документ е създаден с цел информиране на операторите включени в 

системата за контрол на ОСП към ,,Нутрамед“ и се позовава на:  

БДС EN ISO 17065:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания към 

органите за сертификация на продукти, процеси и услуги 

BAS QR 5 - Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за 

позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА 

като страна по многостранно споразумение 

ПК 4.1-03 Правила за използване на сертификати и знаци за съответствие 

 ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 
Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти  

Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за 

прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното 

производство, етикетирането и контрола 

 Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично 

производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност 
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за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ 

официален надзор върху контролиращите лица 

 

 Производство на храни и продукти със защитено географско означение и 

храни с традиционно специфичен характер  

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на ЕП и на Съвета относно схемите за качеството на 

селскостопанските продукти и храни  

Регламент (ЕС) № 668/2014 за определяне правилата за прилагането на Регламент 

(ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качеството на селскостопанските продукти и храни  

Наредба № 16 от 14.09.2007 за подготовка и представяне на изискванията на ЕК 

относно земеделските продукти и храни със защитени географски означенияи 

традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата 

спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица  

 

4. ДЕЙНОСТИ  

4.1 Правила за използване на акредитационния символ от страна на ОСП  

При издаването на документи, предоставящи сертификация на даден 

продукт или документи, съдържащи резултати от извършения контрол, ОРГАНЪТ ПО 

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при „НУТРАМЕД” ЕООД спазва правилата за 

позоваване или ползване на акредитационния символ, определени в документ BAS 

QR 5 на ИА БСА. Това означава, че издадените сертификати/ доклади без 

позоваване на акредитация или без използване на акредитационния символ не 

трябва да се възприемат като официални документи, издадени в съответствие с 

предоставена акредитация. 

Позоваването на акредитацията се счита за еквивалентно на използването 

на акредитационен символ. Той може да бъде използван върху документи заедно с 

логото и/ или името на ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при „НУТРАМЕД” 

ЕООД при спазване на посочения по-горе документ на ИА БСА. 

 

4.2. Правила за използване на акредитационния символ от страна на 
клиентите на ОСП 

Клиентите на ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при „НУТРАМЕД” ЕООД 

могат да използват акредитационния символ върху продукти и/ или опаковки, 

документи винаги в комбинация с логото си, при условие че продуктите са 
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сертифицирани съгласно сертификационна схема в обхвата на акредитацията на 

органа, предоставена от ИА БСА. 

 

4.3 Правила за използване на знаци за съответствие, указващи 
предоставена сертификация от ОСП при „НУТРАМЕД” ЕООД 

 ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ 

4.3.1 Общи положения  

Един продукт се смята, че съдържа термини за биологичен метод на 

производство, ако при етикетирането, рекламните материали или търговските 

документи продуктът, неговите съставки или фуражни суровини са 

характеризирани с термини, които указват на купувача, че продуктът, неговите 

съставки или фуражните суровини са получени в съответствие с постановените в 

Регламент (ЕО) № 8834/200 и Регламент (ЕО) № 889/2008 разпоредби. При 

етикетирането и рекламирането на живи или непреработени земеделски продукти 

термините, отнасящи се до биологичен метод на производство, могат да се 

използват само когато всички съставки на този продукт също са произведени в 

съответствие с изискванията от този регламент. 

Обозначенията за биологично производство, посочени Регламент (ЕО) № 

889/2008, не се използват за продукти, за които при етикетирането или рекламата 

трябва да се укаже, че съдържат ГМО, състоят се от ГМО или са произведени от 

ГМО, съгласно разпоредбите на Общността. 

 

4.3.2 Задължителни обозначения на биологични продукти  

Когато се използват термини съгласно с член 23, параграф 1 от Регламент 

(ЕО) № 889/2008: 

a) на опаковката се поставя знакът на Общността, посочен в член 25, 

параграф 1, по отношение на пакетираните храни (Приложение 1); 

b) при етикетирането също така се поставя кодовият номер, посочен в член 

27, параграф 10, на надзорния орган или на контролния орган, които инспектира 

оператора, извършил най-близката по време дейност по производство или 

обработка. КОДОВИЯТ НОМЕР НА ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ПРИ 

,,НУТРАМЕД“ ЕООД е BG-BIO-22; 

c) когато се използва знакът на Общността, се изписва и обозначение за 

мястото, където са отгледани земеделските суровини в състава на продукта, в 

същото зрително поле като знака, по един от следните начини: 
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- „Земеделие от ЕС“, когато суровините от земеделски произход са 

отгледани в ЕС, 

- „Земеделие извън ЕС“, когато суровините от земеделски произход са 

отгледани в трети страни, 

- „Земеделие от/извън ЕС“, когато част от растителните суровини са отгледани 

в Общността и част от тях са отгледани в трети страни. 

Горепосоченият надпис „от ЕС“ или „извън ЕС“ може да се подмени или 

допълни с името на държавата, когато всички растителни суровини в състава на 

продукта са отгледани в тази държава. 

За горепосочения надпис „от ЕС“ или „извън ЕС“ малки количества съставки 

могат да бъдат пренебрегнати, стига общото количество на пренебрегнатите 

съставки да не е повече от 2 % от общото количество суровини от земеделски 

произход. 

Горепосоченият надпис „от ЕС“ или „извън ЕС“ като цвят, големина и вид на 

шрифта не изпъква пред търговското описание на продукта. 

Знакът на Общността за биологична продукция може да се използва при 

етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които отговарят на 

изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 889/2008. 

4.3.3 Условия за използване на кодовия номер и мястото на произход 

ОРГАНЪТ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при „НУТРАМЕД” ЕООД предоставя 

правото на ползване на знаци за съответствие, указващи предоставена 

сертификация при следните условия: 

 Продуктите са произведени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 

834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008; 

 Продуктите са оценени от ОСП при „НУТРАМЕД” ЕООД. 

Означението за мястото, където са отгледани земеделските суровини в 

състава на сертифицирания продукт, както е посочено в член 24, параграф 1, 

буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007, се поставя непосредствено под кодовия 

номер, посочен в параграф 1 на същия регламент. 

Означението на кодовия номер на органа за сертификация на продукти, в 
съответствие с член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 834/2007: 

а) започва със съкращението, идентифициращо държавата - членка или 
третата държава, както е посочено в международния стандарт за двубуквени 
кодове на държавите по ISO 3166 (Кодове за представяне на наименованията на 
държавите и техните подразделения); 
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б) включва термин, който установява връзка с метода на биологично 
производство, както е посочено в член 23, параграф 1, буква a) от Регламент (EО) 
№ 834/2007; 

в) включва референтен номер по преценка на компетентния орган; 

г) поставя се точно под знака на Общността, когато той се използва при 
етикетирането. 

Означението за мястото, където са отгледани земеделските суровини в 
състава на продукта, както е посочено в член 24, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕО) № 834/2007, се поставя непосредствено под кодовия номер, 
посочен по-горе. 

 

 ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И ПРОДУКТИ СЪС ЗАЩИТЕНО ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ И 

ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР 

4.4 Правила за използване на символите на Съюза за храни и продукти 
със ЗГО и ХТСХ, указващи предоставена сертификация от ОСП при 
„НУТРАМЕД” ЕООД 

 Указанията, съкращенията и символите, които се отнасят до схемите за 
качество, могат да се използват единствено във връзка с продукти, произведени в 
съответствие с правилата на  съответната схема за качество (Заявка 
спецификация). По-специално това се отнася до следните указания, съкращения и 
символи:  

- „ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД“, „ЗАЩИТЕНО ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ“ 
(„ЗНП“, „ЗГУ“) и свързаните с тях символи, както е предвидено в дял II от  
Регламент (ЕС) № 1151/2012;  

- „ХРАНА С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР“, „ХТСХ“ и свързания с нея 
символ, както е предвидено в дял III от Регламент (ЕС) № 1151/2012;  

- „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“, както е предвидено в дял IV от  Регламент (ЕС) № 
1151/2012. 

- Защитените наименования за произход, защитените географски указания и 
храни с традиционно специфичен характер могат да се използват и да се 
обозначават като такива от всеки оператор, предлагащ на пазара продукт, който 
отговаря на съответната спецификация.  

 Под контрола на ОСП всеки оператор използва символите определени от 
Съюза за реклама и етикетиране на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания.  

 В случай на продукти с произход от Европейския Съюз, които се предлагат 
на пазара със защитено наименование за произход или защитено географско 
указание, регистрирано в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент 
(ЕС) № 1151/2012, свързаните с тях символи на Съюза присъстват върху етикета. 
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Освен това регистрираното наименование на продукта следва да бъде 
разположено в същото зрително поле. Означенията „защитено наименование за 
произход“ или „защитено географско указание“ или съответните съкращения — 
ЗНП или ЗГУ — могат да присъстват върху етикета.  

 Знаците за съответствие са представени в Регламент (ЕС) 668/2014 
(Приложение № 2).  

 Освен това върху етикета може да има също: изображения на географския 
район на произход по член 5 и текстови, графични или символни препратки към 
държавата-членка и/или региона, на чиято територия е разположен географският 
район на произход.  

 Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО, върху етикетите могат да бъдат 

използвани колективните географски марки, посочени в член 15 от Директива 

2008/95/ЕО, заедно със защитеното наименование за произход или защитеното 

географско указание.  

 В случай на продукти с произход от трети държави, предлагани на пазара 

под наименования, вписани в регистъра, върху етикетите могат да присъстват 

означенията, посочени в параграф 3 или свързаните с тях символи на Съюза.  

 

5. САНКЦИИ 

Когато бъде установена нередност по отношение на съответствие на 
продукт или схема с изискванията, постановени в Регламент (ЕО) № 834/2007, 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 и приложимото към тях законодателство, 
Органът по сертификация на продукти при „НУТРАМЕД” ЕООД: 

- информира и документира писмено съответния оператор за допуснатото 

несъответствие и изисква срокове и отговорни лица за отстраняване на 

съответните несъответствия;  

- регистрира несъответстващия продукт и определя възбрана върху 

използване на знаците за съответствие.  

- Прилага изискванията за прекратяване, ограничаване, временно спиране или 

отнемане на сертификация съгласно изискванията на приложимото 

законодателство, документирани в ПК 7.11-01 „Правила за прекратяване, 

ограничаване, временно спиране или отнемане на сертификация”.  

 

- Когато бъде установено тежко нарушение или нарушение с траен ефект, 
ОРГАНЪТ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ при „НУТРАМЕД” ЕООД забранява на 
съответния оператор да извършва търговия на продукти с позоваване в 
етикетирането и рекламата на продукти произведени по съответната схема, който 
се съгласува с компетентния орган на Република България. 
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Информация за случаи на нередности или нарушения, които засягат 
продукти по съответна схема, се предава незабавно между съответните контролни 
органи, надзорни органи, компетентни органи, държавите-членки и, по 
целесъобразност, на Комисията. Нивото на съобщаване зависи от сериозността и 
степента на установената нередност или нарушение. 

Временно спряна сертификация  

В случай, че продукт, произвеждан от оператор, е с временно спряна 
сертификация, операторът трябва незабавно да спре да използва знаци за 
съответствие, указващи предоставена сертификация от ОСП при „НУТРАМЕД” 
ЕООД. 

Отнета сертификация /заличаване от регистъра на МЗХГ/ 

При отнемане на сертификацията, операторът трябва незабавно да спре 
използването, публикуването и разпространяването на документи, носещи знаци 
за съответствие, указващи предоставена сертификация от ОСП при „НУТРАМЕД” 
ЕООД. 

Органът по сертификация на продукти при „НУТРАМЕД” ЕООД осигурява 
споразумение за спиране на употребата на акредитационния символ от страна на 
сертифицираните от него организации 

 

Приложение № 1  

Знак за биологично производство на ЕС, посочен в член 57  

1. Знакът за биологично производство на ЕС съответства на модела по-долу:  

 

2. Референтният цвят, съгласно цветовия модел на Pantone е Green Pantone 

№ 376 и Green (50 % Cyan + 100 % Yellow), ако се използва четирицветен процес.  

3. Знакът за биологично производство на ЕС може да се използва също и 

като черно-бяло изображение, както е показано, но само когато не е възможно да 

се представи в цвят:  
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4. Когато цветът на фона на опаковката или на етикета е тъмен, символите 

могат да се изобразяват в негатив, като се използва цветът на опаковката или на 

етикета. 

 5. Когато символът се използва като цветно изображение върху цветен фон, 

при което разграничаването му е затруднено, около символа следва да се постави 

ограничителен външен кръг, за да се увеличи контрастът спрямо фоновите 

цветове.  

6. В някои специални случаи, когато на опаковката са нанесени обозначения 

в определен цвят, знакът за биологично производство на ЕС може да се използва 

в същия този цвят. 

7. Знакът за биологично производство на ЕС трябва да е с височина най-

малко 9 mm и широчина най-малко 13,5 mm; съотношението височина/ широчина 

винаги е 1:1,5. В изключителни случаи минималната височина може да бъде 

намалена до 6 mm за много малки опаковки.  

8. Знакът за биологично производство на ЕС може да бъде свързван с 

графични или текстови елементи, информиращи за биологичния начин на 

производство, при условие че те не модифицират или променят характера на 

знака за биологично производство на ЕС, нито пък указанията, посочени в член 58 

от Регламент (ЕО) № 889/2008. Когато знакът за биологично производство на ЕС 

се свързва с национални или частни обозначения, използващи зелен цвят, 

различен от референтния цвят, посочен в точка 2, знакът може да се представя в 

този различен от референтния цвят. 
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Приложение № 2  

Знаците за производство на продукти по схемите за качество определени от 

ЕС съответстват на моделите по-долу:  

 

Символи на Съюза в pantone: 
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Символи на Съюза при четирицветна технология: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контраст с цвета на фона 

 

Когато символите се използват като цветно изображение върху цветен фон, 

при което не се виждат добре, около символа следва да се постави 

разграничителен външен кръг, за да се подобри контрастът с цвета на фона: 
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2. Черно-бели символи на Съюза 

Когато се използват в черно и бяло, символите на Съюза се 

възпроизвеждат, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черно-бели символи на Съюза в негатив 

 

Ако фонът на опаковката или етикета е тъмен, символите могат да 

се използват във формат на негатив, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


