 Законодателство свързано с изискванията,
сертификацията на биологичното производство

контрола

и

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) №2092/02
 РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008
година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното
производство, етикетирането и контрола
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2008
година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на
биологични продукти от трети държави
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни
2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008
 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 за спазване на правилата на
биологичното производство, както и за последващ официален надзор
върху контролиращите лица
 ЗАКОН за прилагане на общите организации на пазарите на
земеделски продукти на Европейския Съюз, обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006
година

 Законодателство свързано с изискванията, контрола
сертификацията при производството на ЗГУ, ЗНП, ХТСХ

и


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

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013
година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени
наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно
специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване,
някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби

НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 за подготовка и представяне на изискванията на
ЕК относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и
традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата
спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите
лица
 НАРЕДБА № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване
на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с
традиционно специфичен характер

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 година
за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество
„планински продукт“
 ЗАКОН за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския Съюз, обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 година
Спецификации на регистрираните продукти:
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-istrategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/

