
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СВЪРЗАНО С ИЗИСКВАНИЯТА, КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЯТА НА 

БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

834/2007 на Съвета 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1165 НА КОМИСИЯТА от 15 

юли 2021 година за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в 

биологичното производство и за съставяне на техните списъци 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2146 НА КОМИСИЯТА от 24 

септември 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключения от правилата 

за биологично производство 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/771 НА КОМИСИЯТА от 21 януари 

2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския 

парламент и на Съвета чрез установяване на специфични критерии и условия 

за проверките на документалната отчетност в рамките на официалния контрол 

на биологичното производство и за официалния контрол на групите от 

оператори 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/642 НА КОМИСИЯТА от 30 

октомври 2020 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) 

2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определена 

информация, която се предоставя върху етикетите на биологичните продукти 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1006 НА КОМИСИЯТА от 12 април 

2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на образеца на сертификата, 

удостоверяващ съответствие с правилата за биологично производство 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/279 НА КОМИСИЯТА от 22 

февруари 2021 година за определяне на подробни правила за прилагането на 

Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 

на контрола и другите мерки за гарантиране на проследимостта и 

съответствието на биологичното производство и етикетирането на 

биологичните продукти 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията за определяне 

на някои правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от 

оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични 

и произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, и за 

установяване на списък на признатите контролни и надзорни органи в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент (Регламент 

(ЕС) 2021/1378); 

 Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2306 НА КОМИСИЯТА от 2021 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на 

Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратки с 
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биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично 

производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за 

инспекция; 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 НА КОМИСИЯТА от 2021 

година за определяне на правила относно документите и уведомленията, които 

се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени 

при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза. 

Нациолално законодателство за операторите, групата от оператори и 

под изпълнители на Република България 

 Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски 

продукти на европейския съюз
*(c)

 

 Наредба 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
*(c)

 

 


