Приложение 1 b
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
СЪГЛАСНО ЧЛ.39 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2018/848
за ……….г.
Допълнение на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА
СЕРТИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.39 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2018/848

ЗА

Долуподписаният..........................................................................................................
документ за самоличност №: …………………………..: изд. на …………..……….
От:…………………………………………, в качеството ми на......................................
на групата от оператори

с

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ С:
Изизсквания на Регламент (ЕО) 2018/848 и свързаните приложими Регламенти
за изменение и допълнение;
Правилата за сертификация на Органа по сертификация на продукти (ОСП)
при Нутрамед ЕООД, публично достъпни нa интернет страницата на ОСП;
Правилата за ползване знаците за съответствие и на лого на Органа по
сертификация при ,,Нутрамед“ ЕООД;
И СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ да:
1) поддържам актуален списък на членовете на групата от оператори, и
2) разработя и внедя и изпълнявам процедура описваща сиситема за
вътрешен контрол (СВК) на операторите в групата;
3) назнача Ръководител на СВК с необходимата квалификация и опит с
описани в длъжностна характеристика права и задължения
4) поддържам списък с брой на инспекторите от СВК (определени и
назначени), с необходимата компетентност както и преминатите обучения, които са
подходящи, ефективни и адекватни за целите на СВК и изискванията на Регламент
(ЕС) 2018/848; Всеки инспектор да притежава в длъжностна характеристика права и
задължения.
5) извършеме вътрешни проверки между отделните членове на групата от
оператори и на техните дейности и производствени единици, който да са извършват
най-малко веднъж годишно и да са документирани;
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6) се извършва предварително удобрение от Ръководителя на СВК на новите
членове или новите производствени единици и новите дейности на съществуващите
членове, включително новите центрове за закупуване и събирателни центрове,
7) спазвам правила и изизсквания при констатиран несъответстващ
земеделски продукт и неговото регистриране, включително последващи действия
във връзка с тези мерки, съгласно въведените документирани процедури на СВК;
8) предоставям доказателства, че в случай на установяване на несъответствия
в биологичен продукт засягащи неговото биологично качество / съответствие с
нормативните изисквания, назабавно е уведомен Ръководителя на СВК и Органа по
сертификация.
9) изградя и периодично извършвам проверка на системата за вътрешната
проследимост за всички продукти и членове на групата от оператори която се
доказва чрез кръстосана проверка на добивите на всеки член на групата от
оператори
10) водя надлежно и коректно допълнителна документална отчетност
включваща:
- списък на членовете на групата от оператори, който се актуализира при всяка
промяна и съдържащ: наименование на оператора, данни за правен статут и
адресна регистрация, дата на удобрение и влизане в групата от оператори, схеми
за сертификация и продукти, местополужение и капацитет на производствената
дейност, дата на проведена вътрешна проверка и дата на инспекцията от Органа по
сертификация ;
- подписаните споразумения за членство, сключени между отделните членове и
групата от оператори като правен субект, представляващ групата, и включващи
правата и отговорностите на члена;
- писмените споразумения и договори между групата от оператори и
подизпълнителите, включително информация за естеството на възложените на
подизпълнителите дейности;
- назначаването на ръководителя на СВК;
- назначаването на инспекторите от СВК, както и списъка на инспекторите от
СВК.
- планове за обучение и протоколи от провеждането им, които съдържат като
минимум: датите на обучение; предмета на обучението; името и подписа на
обучаващия; подписа на обучаващите се;
- регистър на предприетите от ръководителя на СВК мерки в случай на
несъответствие, които включват: членовете, на които са наложени мерки в случай
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на несъответствие, включително членовете, чието членство е било спряно или
отнето, или за които е изискан нов преходен период; документация относно
установено несъответствие; документация относно последващите действия във
връзка с мерките;
- документи (записи/регистри) от системата за проследимост и тестване на
нейната ефективност
- докладите от вътрешна инспекция, подписани от инспектора от СВК и
инспектирания член на групата от оператори и включващи най-малко следните
елементи: датата и часовете на начало и край на вътрешната инспекция,
обхвата/периметъра на инспекцията, констатациите от инспекцията, датата на
изготвяне на доклада, името на вътрешния инспектор;
- Регистър на несъответствията съдържащ всяко съмнение за сериозно и за
критично несъответствие; всяко спиране или отнемане на членството на член или
на производствена единица или помещения, включително центрове за закупуване и
събирателни центрове, в рамките на групата; всяка забрана за пускане на пазара на
продукт като биологичен или произведен при преход към биологично производство,
включително името на засегнатия член или засегнатите членове, съответните
количества и идентификацията на партидата

Дата.........................
ДЕКЛАРАТОР:
......................................................................................... /име, фамилия, подпис /

Дата.........................
Приел:
............................................................ / фамилия, длъжност, подпис, /
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