ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЗАПОВЕД № РД11-434 / 12.04.2013 г. на
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

ПРОЦЕДУРА
ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПО СХЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,
ПРОИЗВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ
(съгласно чл. 15б на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в
одобрени схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане)
Одобрена от:

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на
храните със Заповед № РД11-434/12.04.2013 г.

Предназначена за:

Инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци,
служители на Българската агенция по безопасност на храните

Цел на проверката:

Обхват на
проверката:

Установяване съответствието на качеството на пресните плодове и
зеленчуци: домати, краставици, пипер (полско и оранжерийно
производство), ябълки, череши, праскови и нектарини, кайсии и
зарзали, произведени в България, които са сертифицирани за предлагане
на пазара от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ),
съгласно продуктови спецификации одобрени със Заповед № РД 09-311 от
26.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните.
Пресни домати, краставици, пипер (полско и оранжерийно производство),
ябълки, череши, праскови
(включително нектарини), кайсии
(включително зарзали), които са произведени в България.

1. Българската агенция по безопасност на храните сертифицира произведените в България
пресни плодове и зеленчуци: домати, краставици, пипер (полско и оранжерийно
производство), ябълки, череши, праскови и нектарини, кайсии и зарзали, за предлагането
им на пазара.
Контролът за съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци с продуктовите
спецификации за качество се осъществява от инспекторите по контрол на качеството,
служители в Областните дирекции по безопасност на храните чрез извършване на проверки на
мястото на производство.
Съответствието на качеството се удостоверява със сертификат, издаден от инспектора, по
образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ със Заповед № РД11-434 / 12.04.2013 г.

2. Проверката на място за съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци се
извършва при:
 в случай на участие в Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци по
реда на чл. 15б от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. производителя да предостави
копие от входирано в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция общо
заявление за подпомагане по чл. 7 на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
 входирано от производителя в ОДБХ – Заявление за издаване на сертификати за
съответствие на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България одобрено
от изпълнителния директор на БАБХ; При всяка промяна в обстоятелствата
производителя е длъжен да подаде ново заявление в ОДБХ с промените;
 уведомяване (един ден предварително) на инспектора от производителя или
упълномощен негов представител, при което са уточнени датите, мястото на проверката
(мястото на производство) и видовете пресни плодове и зеленчуци, обект на проверката.
3. Проверката се извършва от инспектора по контрол на качеството на мястото на
производството на пресните плодове и зеленчуци, в присъствието на производителя или
упълномощен негов представител.
4. При проверката инспекторите се легитимират пред производителя или негов представител
със служебната си карта.
5. Проверката на качеството се извършва чрез вземане на средна проба, произволно от
контролираната партида, която е представителна за цялата партида. Вземането на пробата се
извършва в присъствието на производителя или на упълномощен негов представител.
Инспекторите посочват опаковките в партидата, които ще проверяват и оценяват.
Партидите се идентифицират по техните маркировки.
Броят на опаковките за взетата проба се определя по преценка на инспектора, но не по-малко от
5% (пет процента) от общия брой опаковки в партидата.
6. Проверката за качество се извършва чрез сравнение на показателите на взетата проба с
изикванията за съответния продукт, включени в одобрените със Заповед № РД 09-311 от
26.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните, продуктови спецификации.
При проверката на качеството се проверяват:
-

Външен вид на плодовете и зеленчуците;
Зрелост и оцветяване на плодовете и зеленчуците;
Форма на плодовете и зеленчуците;
Вътрешен строеж (консистенция) на плодовете и зеленчуците;
Вкус на плодовете и зеленчуците;
Размери на плодовете и зеленчуците;
Повреди по плодовете и зеленчуците;
Опаковка;
Маркировка;
Еднородност на партидата.

При проверката инспекторите ползват специфични контролно-измервателни уреди.
7. Когато при проверката на качеството бъдат установени несъответствия с изискванията за
съответния продукт, включени в продуктовите спецификации, инспекторите определят техния
процент в зависимост от броя или теглото им спрямо цялата партида и за така определеното
количество от цялата партида не издават сертификат за съответствие на качеството.
8. Удостоверяването на теглото на опаковките се извършва чрез тегленето им на кантар.
Контролът за определяне на количеството на цялата партида (при наличие на кантар до 100 кг и
над 100 кг) се извършва чрез претегляне на няколко опаковки с продуктите (средно количество
на една опаковка) и се умножава по броя на опаковките в партидата.
Количеството на партидата може да се определи при наличие на кантар, позволяващ
претеглянето на цялата партида.
9. Когато въз основа на резултатите от проверката инспекторът не може да оцени качеството и
и при възражение от страна на производителя (упълномощения представител) относно процента
на несъответстващата на качеството част от партидата, инспекторът извършва повторна
проверка по същия ред.
Въз основа на осреднения резултат от двете проверки се определя процентът на
несъответстващата част от партидата, за която не се издава сертификат.
10. Качеството на плодове и зеленуците се удостоверява със сертификат за съответствие на
качеството по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
Съдържание на сертификата:
Номерът на сертификата включва последователно:




Инициалите на областта, на чиято територия е извършена проверката;
Личния номер на печата на инспектора, извършил проверката;
Пореден номер на сертификата за съответствие, който започва с 0001.



Позиция 1. Контролен орган – посочва се ОДБХ и адреса и;



Позиция 2. Производител: физическо или юридическо лице – с „Х” се отбелязва
видът на лицето и съответните данни име и фамилия или наименование,УРН;



Позиция 3. Място на производство – посочва се населеното място (област, община,
град, село), в което са произведени плодовете и зеленчуците. № на парцел от подадено
заявление за издаване на сертификати за съответствие на качеството на плодове и
зеленчуци произвеждани в България - посочва се само един номер на парцел, от който
се сертифицира количеството за една култура полско или оранжерийно производство.



Позиция 4. Вид и сорт на продукта – посочва се видът на всеки продукт и неговия сорт.

Продуктът (плод или зеленчук, полско или оранжерийно производство ) може да е един,
но сортовете може да бъдат различни. Посочва се като два отделни продукта: напр. 1.
Череши – сорт Бинг; 2. Череши – сорт Ван и т.н.;


Позиция 5. Количество – посочва се в мярна единица „тон” само количеството,
съответващо на продуктовите спецификации за качество след проверката;



Позиция 6. Дата на бране – посочва се датата на брането, която трябва да съответства
на датата, посочена на маркировката;



Позиция 7. – резултат от проверката – „Количествата съответстват на продуктовите
спецификации за качество, определени със Заповед № РД 09-311 от 26.03.2012 г. на
министъра на земеделието и храните”;



Дата на издаване на сертификата - трябва да съответства на датата на бране, посочена
в позиция 6;



Инспектор и подпис – имената и подписа на инспектора, извършил проверката и издал
сертификата;



Печат на инспектора – личен печат на инспектора.

11. Сертификатът за съответствие на качеството се издава в три еднообразни екземпляра, като:
-

Първият екземпляр – оригинал се съхранява от инспектора в ОДБХ, извършил
проверката;

-

Вторият екземпляр, заверен с мокър печат, се дава на производителя или на
упълномощен негов представител, присъствал на проверката;

-

Третият екземпляр остава на кочана при инспектора.

12. Инспекторите в началото на всяка седмица - всеки понеделник, до края на работния ден,
изпращат по електронен път до дирекция „РЗККППЗ” в ЦУ на БАБХ на ел. адреси:
julia.krasteva@nsrz.government.bg ; d.tsikalova@nsrz.government.bg електронна форма за отчитане
на резултатите от извършените проверки, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ и
сканирани копия на първите екземпляри (оригинали) от издадените сертификати за предходната
седмица.
13. ОДБХ въвеждат данните от издадените сертификати в excel Регистър/таблица одобрена от
изпълнителния директор на БАБХ. Съхраняват електронен архив на издадените сертификати за
съответствие на качеството и изпратените електронни форми за отчитане на резултатите от
извършените проверки.

