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1. УСЛОвия
 

ози наръчник се отнася до всички продукти, предназначени 
за внос в Китай като биопродукти, с изписано ORGANIC на 
опаковката си, етикета, или продуктовото описание и рекламните 
материали. валидираните категории продукти включват, но не 
се ограничават до Каталога на продукти за биосертифициране в 
Китай (стр.68), предимно за храни, селскостопански продукти, 
добавки за животни, козметика, текстил.

Според националния стандарт на китайските 
„биопродукти” (GB / T 19630-2011), това са продукти за 
консумация от човека и  животните, които отговарят на този 
стандарт в производството, преработката и продажбите. 
Китайските национални стандарти за „биопродукти“ 
предвиждат, че химически синтетични пестициди , торове, 
регулатори на растежа, фуражни добавки и генетично 
разработени организми и техните продукти не се използват 
при производството на биопродукти.

За да може да продавате вносни биопродукти в Китай, 
е необходимо те да отговарят на китайските изисквания 
за биопродукти, да бъдат сертифицирани от съответната 
администрация. изискванията за сертифициране на вносни 
биопродукти включват редица документи, описани по-долу в т. 3.  

l *„административни мерки за сертифициране на 
биопродукти “ Указ №155 на Генералната администрация 
за надзор на качеството, инспекция и карантина /ГанКиК/ 
на Кнр (Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine (AQSIQ №155)); 

l „Правила за прилагане на сертифициране 
на биопродукти“, национална администрация за 
сертифициране и акредитация №34 Обявление 2011 г. ;

l „национални стандарти за биопродукти“ (GB / T19630).
Процесът на заявление изисква упълномощаване на 

n

*новосъздадената Генерална администрация за надзор на пазара (General Administration of Market Supervision (GAMR)) 
поема задълженията на Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина /ГанКиК/ на Кнр 
(Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)) и администрацията по стандартизация на Кнр 
(Standardization Administration of the People’s Republic of China (SAC)). 
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сертифицирана фирма към съответните ведомства, които 
към 2017 г. са близо 50 и са описани в настоящите инструкции. 
Задължителна е подготовката на документите и на китайски език.

2. дефиниции 

иохраните са категория биопродукти, включително 
„нехранителни“, като памук, коноп, бамбук, дрехи, 
козметика и фураж (биостандартът включва и фуражи за 
животни). Биопродуктите в Китай включват главно храни, 
зеленчуци, плодове, млечни, продукти от добитък и птици, 
водни продукти и подправки.

Селскостопанските продукти без замърсяване се отнасят 
към непреработените или първично преработени ядливи 
селскостопански продукти, които отговарят на изискванията 
на съответните национални стандарти и норми, и са одобрени 
за получаване на сертификати и позволяват използването 
на етикет за селскостопански продукти без замърсяване. 
Пестициди и торове са разрешени в процеса на производство 
на селскостопански продукти без замърсяване, но високо 
токсичните и високо активни пестициди, забранени от 
държавата, не могат да се използват.

„Зелените храни“ са безопасни, висококачествени, ядливи 
селскостопански продукти и свързаните с тях продукти, които 
са произведени в отлична екологична среда, в съответствие 
със стандартите за зелени храни и при контрол на качеството 
през целия процес на производство, и са получили етикет 
за „зелени“ храни. Сертифицирането на „зелени“ храни се 
основава на стандартите за промишлеността за такива храни, 
издадени от Министерство на земеделието и въпросите 
на селските райони на Кнр. „Зелените“ храни позволяват 
използването на пестициди и торове в производствения 
процес, но изискванията за количества и остатъци обикновено 
са по-строги от стандартите на тези без замърсяване.

     有机产品认证管理办法

有机产品认证实施规则“, 国家质检总局第155号令、国家认监委2011年第34号公告

有机产品国家标准(GB/T19630) Приложен в края на този наръчник

Б



a
МЛади 
преДприемаЧи - 5

     

3. ЗаявЛение За СерТифициране

w 3.1. Заявител 
ирмата-вносител може да подаде заявление за оценка 
на еквивалентността на системата за сертифициране 
на биопродукти до националната администрация за 
сертифициране и акредитация (CNCA). националната 
администрация за сертифициране и акредитация приема 
заявлението й и организира съответните експерти, които да 
оценят подаденото заявление. Оценката може да се извърши 
чрез преглед на документи, проверка на място и др.

Производителите, дистрибуторите, вносителите 
или агентите по вноса на продукти, които трябва да 
получат китайски сертификат за биопродукт, представят 
сертификационно удостоверение на сертифициращия 
орган, одобрен от CNCA.

Удостоверението-сертификат се издава след преглед 
на всички необходими за изследване продукти, описани 
по-долу. След издаване на удостоверение, продуктите 
и сертификатите се регистрират в онлайн система за 
проверка, описана в т.5 на този наръчник. При внос на 
продуктите на митницата задължително се проверява 
информацията за продуктите в системата. 

лого 
на храни беЗ Замърсяване

лого 
на биопроДУкт

лого 
на „Зелени“ храни
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w 3.2. процес
За да сертифицирате биопродукт в Китай, е необходимо 

да извършите следните стъпки:
l избор на сертифицираща фирма (от акредитирани 

фирми към официалните институции)
l договаряне за сертифициране на даден продукт
l Заявка за сертифициране и подаване на всички 

необходими документи на китайски език
l изпращане на служител от сертифициращата фирма 

на място в биофермата, в която се произвеждат продуктите, 
за оглед и вземане на материал за три проби - на водата, на 
почвата, на самия продукт

l изпращане на материала в лаборатория за изследване 
(в съответната страна или Китай)

l издаване на сертификат за продукт в процес на 
трансформация. След определен период от време, 
зависещ от конкретни обстоятелства, ще бъде издаден и 
биосертификат в Китай.

За да се получи сертификат, трябва да се предвиди 
около месец време за посещение на експерт от китайската 
валидираща фирма на място във фермата/района, в 
който се произвеждат/събират биопродуктите. Тъй като 
експертът трябва да вземе проба от продукта, или листа/
корени/части на продукта - е добре да се планира навреме 
контакта с фирмата, заявката за сертификат, за да може 
посещението да се извърши по време на реколтата, или в 
друго подходящо време. 
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цената на подобни услуги варира, но обикновено се 
таксува на площ, средно около 10 000 юана на декар, само 
за преглед на документи и взимане на проби, отделно 
се заплащат командировъчните на експертите (пътни, 
нощувка, дневни) и тестовете за изследване на продуктите. 
всеки елемент на общия разход следва да се договори 
предварително със съответната сертифицираща фирма и 
изрично да се пита за крайната обща цена срещу получаване 
на сертификат. 

Процесът може да продължи минимум месец – от 
получаване на заявката и всички необходими документи 
на китайски език, до подаване на цялата документация 
до съответните акредитиращи власти в Китай. Това е 
при условие, че биопродуктите вече са сертифицирани в 
европейски съюз и сверяването на стандартите не отнема 
дълго време. 
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Без значение от това дали биопродуктите имат 
биосертификат в еС или не, те ще трябва да минат през 
задължителен период на биотрансформация преди да се 
продават на китайския пазар с официален биосертификат. 
в този период те ще имат сертификат на продукти в 
трансформация към биопродукти. дължината на този период 
се определя според времето, в което е работила фермата 
за биопроизводство, вида на притежавания сертификат в 
съответната страна и други условия, които е важно да се 
уточнят със сертифициращата фирма в началното договаряне, 
и да се види на коя точка от законовите разпоредби ще 
отговарят. 

Според последните наредби за сертифициране на 
биопродукти, най-дългият период на валидност на 
биосертификат в Китай е 12 месеца. Повторното сертифициране 
на биопродукти също не може да има по-дълъг период на 
добавяне от 12 месеца, след последната дата на  валидния 
биосертификат. Сертификатите трябва да бъдат издадени в 
основния формат от Приложение 1, 2  към този наръчник. 



МЛади 
преДприемаЧи - 9

w 3.3. Документи
Материалите за кандидатстване и документите за 

сертифициране се представят едновременно на английски 
и на китайски език. ако материалите за кандидатстване не 
отговарят на изискванията, сертифициращият орган не ги 
приема за валидиране.

w 3.3.1. сертифициране на биорастителни продукти 
l Заявление за сертифициране на биопродукти 
l въпросник за сертифициране на биопродукт 

(производство на растения) 
l Копие от бизнес лиценз или друг оторизиращ документ 

на правителството
l Списък с фермерите и система на управление на 

фермерите (при кооперативни съюзи и други организационни 
форми)

l документи за правата на ползване на земята: 
1) договор за наем на земя/прехвърляне (с какъв обхват, в 

каква зона, подробен адрес и срок на договора) – ако земята е 
под аренда или наем. 

2) договор за биоземеделие, ако бизнесът се осъществява 
през друга организация (кооперативен съюз, земеделски и 
т.н.).

3) разрешение от правителството за обработка на земята, 
ако се засажда за първи път. 

Отделно, за преработка на растителните продукти се 
изискват допълнителни документи: 

l въпросник за преработка на органични продукти
l копие от разрешително за преработка 
l административни планове на местоположението на 

преработвателното съоръжение, на цеха, на заобикалящата 
среда, на опаковъчните цехове, на складовете и на 
разположението на оборудването

l доклад за водата, използвана в преработката през 
съответната година 
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l договори за консигнация, ако преработката е 
предоставена на изпълнители 

l всички други допълнителни документи, свързани със 
суровини и ресурси, използвани в процеса на преработка, 
вкл. снимки на цеха и записи от входящи и изходящи 
суровини и продукти

l записи от почистване на машинното оборудване и 
склада, управление на качеството и т.н.

 
w 3.3.2. сертифициране на диворастящи растения 
l Заявление за сертифициране на биопродукти 
l въпросник за сертифициране на биопродукт (за 

събиране на диворастящи растения) 
l Копие от бизнес лиценз или сертификат с кода на 

организацията
l разрешение за бране на диворастящи растения, 

посочващо зоната, видовете и количеството за бране, 
издаден от съответния отговорен орган на правителството

l Сертификат, че зоната не е пръскана с някои от 
забранените вещества, като химически торове (в последните 
36 месеца), издаден от съответния правителствен орган

l договор за бране, списък с берачи и бази и система за 
управление на берачите. изискванията тук са: 

1) Списъкът да посочи поне име и количество, набрано в 
дадената зона на беритба. 

2) Управлението на берачите трябва да покаже 
изискванията си за органично производство и ефективно 
управление.

l План с местоположението на зоната за бране. 

Изисквания: 

1) административна карта за местоположението на 
базата 

2) дистрибуционна диаграма на зоната за бране, 
показваща всички бази за събиране, в случай че са няколко

3) Карта на зоната за бране.
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l План за производство и обработка на органични 
продукти

l инструкции за управление на качеството 
(придържайте се към 4.2.4. от Част 4 на националния 
стандарт на Кнр GB/T 19630.4, стр. 44 от настоящия 
наръчник)

l Оперативни специфики в производството на 
биопродукти

Изисквания: 

1) регламенти за бране на диворастящи растения
2) Мерки за предотвратяване на замърсяване с 

вещества, забранени за употреба при производство, 
преработка и операции с биопродукти 

3) регламенти за транспорт и временен склад след бране
4) регламенти за поддръжка и почистване на сградите, 

механичното оборудване и складовата база
5) Мерки за предотвратяване на смесването 

на биопродукти с неорганични (необходимо, ако 
предприятието има успоредно производство на 
неорганични продукти)

6) регламенти за управление на етикети и номера на 
партиди

7) регламенти за допълнителни възнаграждения на 
работниците и защита на труда

8) регламенти за устойчиво производство и управление 
на ресурсите на диворастящите растения

l информация за бране на суровини (източник, дата на 
бране, количество, номер на партида)

l информация за транспорт на суровини (транспортни 
съоръжения, време)

l информация за продажбите 
l информация за управление на органичните етикети
l информация за обучения (време, съдържание, 

участници, обучители)
l информация за вътрешна инспекция
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l информация за изкупуване на продадени продукти
l информация за обслужване на оплаквания от клиенти
l Снимки, представящи базата

Подробни документи за сертифициране при 
преработка на продукти може да видите на този линк: 
http://www.ofcc.org.cn/index.php?optionid=746&auto_id=1129 

w 3.3.3. сертифициране на биоядливи гъби 
l Заявление за сертифициране на биопродукти
l въпросник за сертифициране на биопродукт 

(отглеждане на ядливи гъби)
l Копие от бизнес лиценз или сертификат с кода на 

организацията
l Списък с фермерите и система на управление 

на фермерите (при кооперативни съюзи и други 
организационни форми)

l документи за правата на ползване на земята:
1) договор за наем на земя/прехвърляне (с какъв обхват, 

в каква зона, подробен адрес и срок на договора) - ако 
земята е под аренда или наем

2) договор за биоземеделие, ако бизнесът се 
осъществява през друга организация (кооперативен съюз, 
земеделски и т.н.)

 3) разрешение от правителството за разработка на 
земята, ако се засажда за първи път

l План на местоположението на мястото на произход 
(базата)

Изисквания: 

1) административна карта на местоположението на 
стопанството (възможно е и Гугъл карта без ширини и 
дължини). 

2) дистрибуционна диаграма на парцелите (в случай, че има 
няколко парцела да се отбележи кои и къде са на картата). 

3) диаграма на парцела (форма, площ, използване на 
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съседните парцели, полагане на буферни ленти, основни 
маркери, местоположение на реки, кладенци и водни 
ресурси на всеки парцел).

l доклад за мониторинг на качеството (тест) за 
напоителните води на ядливите гъби за всяка година. 

Изисквания: 

1) организацията за мониторинг на околната среда 
трябва да има съответните квалификации. 

2) тестът трябва да се извърши в съответствие с 
китайския стандарт за питейна вода (GB5749). 

l План за производство и преработка на органични 
продукти

l инструкции за управление на качеството 
(придържайте се към 4.2.4. от Част 4 на националния 
стандарт на Кнр GB/T 19630.4, стр. 44 от настоящия 
наръчник)

l Оперативни специфики в производството на ядливи 
гъби
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Изисквания: 

1) технически специфики на отглеждането на ядливи 
гъби (източник на първоначалния материал, методи 
на третиране и засаждане; съставни части, източник и 
регламенти на субстрата (изходното вещество); регламенти 
за стерилизация, дезинфекция и контрол на вредители на 
зоната на засаждане на ядливи гъби)

 2) мерки за предпазване от замърсяване със забранени 
вещества при производството, обработката и преработката 
на забранени вещества при производство, преработка и 
операция

3) регламенти за беритба и транспорт и временно 
складиране след беритба на ядливи гъбени продукти. 

4) регламенти за поддръжка и почистване на 
транспортни съоръжения, механично оборудване и 
складови съоръжения

5) мерки за предпазване от смесване на органични 
и неорганични продукти (особено при предприятия с 
успоредно производство на неорганични продукти)

6) регламенти за управление на етикети и номера на 
партиди

7) регламенти за допълнителни възнаграждения на 
работниците и защита на труда

8) регламенти за закупуване на корени и доказателство 
за липса на генетични модификации или вещества, 
забранени за третиране на конвенционални корени

l фактури за закупуване на производствени материали 
(санитарни, биопестициди и др.) 

l вид, източник, фактура за закупуване и количество 
употребени вещества за органичните или натуралните 
култури 

l Записи за производство и отглеждане (засаждане, 
контрол на вредители, стерилизация) на ядливи гъби 

l Записи на реколтата на ядливи гъби
l Записи за управлението и потреблението на органични 

етикети и продажбите
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l Записи от обучения (време, съдържание, участници и 
обучители)

l Записи от вътрешни одити
l Записи на оплаквания от клиенти и изтегляне на 

продукти от производство 
l Снимки, представящи базата

w 3.3.4. сертифициране на биоакватични продукти 
l Заявление за сертифициране на биопродукти 
l въпросник за сертифициране на биопродукт 

(отглеждане на акватични продукти) 
l Копие от бизнес лиценз или сертификат с кода на 

организацията
l Списък с фермерите и система за управление 

на фермерите (при кооперативни съюзи и други 
организационни форми)

изисквания: имена, № на личен документ, № на земята, 
вид на фабриката и аквазоната , също и изискванията за 
ефективно управление на фермерите 

l трябва да бъдат вписани в списъка - План с 
местоположение на мястото за култивиране

изисквания - като на другите продукти 
(административна карта, дистрибуционна диаграма 
при повече разпръснати зони, диаграма на зоната на 
култивиране – размери, форма, имена на акватичните 
продукти, граници, използваемост на заобикалящите 
райони, маркиране на границите на всяка зона за 
култивиране и т.н. 

l Годишен доклад за мониторинг на качеството на 
водите в зоната за отглеждане (GB11607) – организацията 
на мониторинга на околната среда да е сертифицирана, 
докладът за изследване на водите да бъде възложен от 
кандидатстващия, разрешително за изхвърляне на отпадни 
води и доклад с анализ на качеството на отпадните води, ако 
е затворен тип ферма

l План за производство и преработка на органични 
продукти
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l инструкции за управление на качеството 
(придържайте се към 4.2.4. от Част 4 на националния 
стандарт на Кнр GB/T 19630.4, стр. 44 от настоящия 
наръчник)

l Оперативни специфики в производството на 
органичните продукти, вкл.:
ü технически изисквания на култивирането/улова на 

акватични продукти:
а) източник, селекция и преработващ метод 
б) мерки за обогатяване на водата и храната за аква 

продуктите, управление на храната 
в) мерки за контрол на заразите и болестите
ü регламенти за опазване от замърсяване при улов, 

транспорт след улова и разфасоване
ü мерки за опазване от замърсяване със забранени 

вещества при органично производство, преработка и 
операция
ü регламенти за поддръжка и почистване на 

транспортното съоръжение, медицинско оборудване и 
складови съоръжения
ü мерки за предпазване от смесване на органични 

и неорганични продукти (особено при предприятия с 
успоредно производство на неорганични продукти)
ü регламенти за управление на етикети и номера на 

партиди 
ü регламенти за допълнителни възнаграждения на 

работниците и защита на труда
l в случай, че дейността е дадена на подизпълнител се 

изискват сметките за закупуване и доказателства, че не се 
прилага нито една от тези технологии за възпроизводство, 
като триплоидна, партеногенетична репродукция и генно 
инженерство

l Записи от посяването на семе (вид, време, количество)
l Записи от всяка употреба на стръв и добавки, 

включително вид, съставки, време на употреба и количество
l документи за всички лекарства, които показват 
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наименование на продукта, ефективна съставка, причина 
за употреба, дозировка, метод за идентифициране на 
третираното животно, брой на третираните животни, 
начална дата на лечение, най-ранната дата на продажба на 
животни или продукти

l разписки/фактури за покупки, инструкции на 
продукти и записи на постоянни книги (източник, закупено 
количество, посока и количество на употреба, количество 
на склад и т.н.) на всички производствени ресурси

l диаграма на култивиране и време за култивиране във 
всяка фаза

l риболовни записи (време, вид, количество, номер на 
партидата и т.н.)

l Записи за управлението и потреблението на 
органични етикети и продажбите

l Записи от обучения (време, съдържание, участници и 
обучители)

l Записи от вътрешни одити
l Записи на оплаквания от клиенти и изтегляне на 

продукти 
l Снимки, представящи базата 
За преработката на продуктите се изискват въпросник 

за преработка на органични продукти, копие на лиценза за 
преработка, административен план на местоположението 
на преработващия цех, план на сградата на преработващия 
и на опаковъчните цехове, складове и разположение на 
съответното оборудване, доклад за тестване на водата 
за преработка, договор за консигнация, регламенти 
за преработка на органични продукти с диаграми на 
процеса за всеки продукт, за опаковъчните материали и 
метода на складиране на продуктите, за изхвърляне на 
отпадната вода, и всякакви други санитарни регламенти, 
включително и за контрол на вредителите, записи от 
транспорт на материалите, записи за продукти влизащи 
в и излизащи от склада, на контрола на вредителите, 
снимки, и т.н. 
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w 3.3.5. сертифициране на биодобитък и птици 
l Заявление за сертифициране на биопродукти
l въпросник за сертифициране на биопродукти 

(добитък и/или птици)
l Копие на бизнес лиценз
l документ за доказателство за използване на земята за 

стопанството
l Карта на стопанството и карта на регионалното 

разпространение
l доклад за изпитване на питейна вода за добитък и/или 

птици
l Основен информационен лист за хранене на добитък 

и/или птици
l инструкции за качество за производство и 

експлоатация
l инструкции за експлоатация на животновъдството и/ 

или птицевъдството
l План на органичното производство и процес
l документални доказателства за изнесени храни 

(споразумение за покупко-продажба, сертификат за 
органична транзакция, разписки за закупуване  /фактури/
поръчки и инвентар)

l документални доказателства за изнесени смесени 
фуражи и фуражни добавки (разписки за закупуване, 
описание на продукта или на съставките и инвентар)

l документални доказателства за възлагане на 
ваксинация, билкови лекарства, конвенционални лекарства 
и дезинфектанти (разписки за закупуване, описание на 
продукта/рецепта и инвентар)

l Записи/удостоверения за самовъзпроизвеждане или 
аутсорсинг за добитък и/или птици

l Записи на хранене
l Записи за профилактика на заболяването, лечение 

(включително профилактично лечение) и нетерапевтични 
операции

l Записи за работа с болни, умрели или елиминирани 
животни и/или птици
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l документи за почистване и дезинфекция на 
производствени съоръжения (включително транспорт) и 
животновъдни обекти

l документи за готовност за клане и транспортиране 
(ако е приложимо)

l Записи за борба с вредителите
l Записи за продажба и записи за органично лого
l Записи за управлението и потреблението на органични 

етикети и продажбите
l Записи от обучения (време, съдържание, участници и 

обучители)
l Записи от вътрешни одити
l Записи на оплаквания от клиенти и изтегляне на 

продукти
l Копия на сертификати за квалификация за 

предотвратяване на епидемии при животни и разрешение 
за клане на животни и домашни птици (ако е приложимо)

l Основна схема и протоколи за клане (ако е 
приложимо)

l Карта на местоположението и регионалната 
дистрибуция на естествените пасища (ако е приложимо)

l доказателство, че естествените пасища са без 
забранено замърсяване с вещества през последните 36 
месеца (ако е приложимо)

l доказателство за това, че естествените пасища не са 
прекомерно използвани – от отдела за управление на местно 
ниво (ако е приложимо)

l Списък на земеделските производители 
(асоциация на земеделските производители) и мярка 
за управление на земеделските производители (ако е 
приложимо)

l Карта на мястото за обработка на фуражите, картата на 
местоположението на оборудването и схемата на процеса на 
обработка (ако е приложимо)

l Записи за обработка на фуражи на място (ако е 
приложимо)

За преработка на месо от добитък/птици се 



изискват допълнителни въпросници, копие на валиден 
сертификат (еС/NOP/JAS органични сертификати, IFS/
BRC/HACCP сертификати и т.н.), карта на устройството 
и карта на местоположението на оборудването на 
работилниците (околна среда, цехове за обработка и 
опаковане, складове и разпределение на съответното 
оборудване) и всички останали документи, изисквани 
при преработка на органични продукти. 

4. СерТифициращи фирМи

равилникът за сертифициране и акредитация на Китайската 
народна република предвижда, че сертифицирането се 
отнася до дейностите по оценяване на съответствието.
валидиращият орган удостоверява, че продуктите, услугите 
и системите за управление отговарят на задължителните 
изисквания или стандарти на съответните технически 
спецификации.

Според съответните разпоредби, сертифицирането на 
биопродукти става само след одобрение от националната 
администрация за сертификация и акредитация. Към 
декември 2011 г. има 23 институции, които са одобрени за 
сертифициране на биопродукти (най-новата информация 
за органите за сертифициране на биопродукти можете да 
намерите на уебсайта www.food.cnca.cn)

 Според китайските „Правила за сертифициране и 
акредитация“, „административни мерки за сертифициране 
на биопродукти“ и „административни мерки за организации 
за сертифициране и  консултиране“, институциите, които 
провеждат сертифициране на органични продукти и 
консултации за сертифициране в рамките на Китай, 
получават одобрение от компетентните национални 
органи. незаконно е провеждането на сертифициране на 
биопродукти и сертифициране без разрешение.

23 са институциите, одобрени за сертифициране на 
биопродукти и 25, които могат да провеждат консултации за 
сертифициране на биологични продукти. Тази информация 
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може да бъде намерена на официалния уебсайт на CNCA 
www.cnca.gov.cn 

 При запитване за сертифициране на биологичен 
продукт или консултация за сертифициране, е 
препоръчително да се обърнете към институции с 
юридическа квалификация, за да не бъдете измамени.

списък на инститУциите 

за сертифициране на биопродукти

към декември 2011 г.
1. China Quality Certification Center
2. Hangzhou Wantai Certification Co., Ltd.
3. Fangyuan Sign Certification Group Co., Ltd.
4. Guangdong Zhongjian Certification Co., Ltd.
5. Zhejiang Gongxin Certification Co., Ltd.
6. China Food Hengxin (Beijing) Quality Certification Center Co., Ltd.
7. Beijing Zhong'an Quality Certification Center
8. Heilongjiang Provincial Agricultural Product Quality Certification Center
9. Zhonghuan United (Beijing) Certification Center Co., Ltd.
10. Beijing Wuzhou Hengtong Certification Co., Ltd.
11. Beijing Zhonglu Huaxia Organic Food Certification Center
12. Liaoning Fangyuan Organic Food Certification Co., Ltd.
13. Liaoning Liaohuan Organic Food Certification Center
14. Beijing Wuyue Huaxia Management Technology Center
15. Xinjiang Production and Construction Corps Environmental Protection Research Institute
16. Northwest Agriculture and Forestry University Certification Center
17. Nanjing Guohuan Organic Product Certification Center 
(може да издава и  биосертификати за продукти за износ)
18. Beijing Oriental Jiahe Certification Co., Ltd.
19. Hangzhou Zhongnong Quality Certification Center
20. Beijing Aikesaier Certification Center Co., Ltd. 
(може да издава и биосертификати за продукти за износ)
21. Nanjing Yingmu Certification Co., Ltd. 
(само сертификати за биопродукти за износ)
22. Beijing Zhongzheng Nuo Certification Center Co., Ltd.
23. Shanghai Colors Certification Co., Ltd. 



МЛади 
преДприемаЧи - 25

(само сертификати за биопродукти за износ)
24. Shanghai Colors Certification Co., Ltd. 
(само сертификати за биопродукти за износ)

списък на консултантските организации 
за сертифициране на биопродукти

1. Beijing Oriental Yichu Standard Technology Co., Ltd.
2. Beijing Wanfeng Weiye Quality Certification Consulting Co., Ltd.
3. Beijing Zhongbiao Century Certification Consulting Co., Ltd.
4. Beijing Huibiao Quality System Certification Consulting Center
5. Beijing Ruihua Xinyuan Technology Consulting Co., Ltd.
6. Beijing Food Safety Management Consulting Co., Ltd.
7. Beijing Oriental Wuzhou Certification Consulting Co., Ltd.
8. Beijing Classical Intelligence Certification Consulting Center
9. Beijing Gaoke Shengde Certification Consulting Center
10. Beijing Bi Ruisi Technology Service CenterBeijing 
Guojing Zhaowei Management Consulting Center
11. Beijing Runcheng International Standard Technology Co., Ltd.
12. Shenyang Yuxin Certification Consulting Co., Ltd.
13. Shenyang Ring Standard Certification Consulting Co., Ltd.
14. Shenyang Youhe Xin Certification Consulting Co., Ltd.
15. Dalian Shiwei Service Special Information Consulting Service Co., Ltd.
16. Chengdu Chengtong Consulting Co., Ltd.Sichuan Haiyu Management Consulting Co., Ltd.
17. Shandong Lu Inspection Certification Consulting Center
18. Hunan Zhongxinxin Management Technology Co., Ltd.
19. Guangzhou Yujie Management Consulting Co., Ltd.
20. Heilongjiang Guanri Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
21. Harbin Olin Management Consulting Co., Ltd.
22. Zhengzhou Boda Quality System Certification Consulting Co., Ltd.
23. Nanjing Global Organic Food Consulting Center
24. Zhengzhou Boda Quality System Certification Consulting Co., Ltd.
25. Nanjing Global Organic Food Consulting Center
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А
5. внОС на БиОПрОдУКТи

ко националната администрация за сертифициране и 
акредитация подпише меморандум с компетентните органи 
на държавите или регионите, които изнасят биопродукти в 
Китай, съответните документи, изисквани в меморандума, се 
предоставят, когато биопродуктите бъдат декларирани.

Продуктът, сертифициран от администрацията по 
сертификация и акредитация, трябва да бъде придружен 
от сертификата за валидиране на биопродукт, предоставя 
се копие от документа за сертифициране на биопродукта, 
копие от сертификата за продажба на биопродукта, знак на 
сертификата и идентификация на продукта.

Заявителят поема инициативата/отговорността 
за деклариране на сертификата на биопродукта на 
сертифициращия орган, чиито внесени продукти не 
са одобрени от администрацията по сертификация и 
акредитация, но действителната опаковка, етикет, описание 
на продукта и материали за публичност са маркирани с 
други думи или лога, като “有机” „ORGANIC” и „ОрГаниЧен“ 
продукт.

w 5.1. проверка на информацията за сертификата 

За деклариране на внос на биопродукти на първо 
място трябва да се провери следната информация за 
съответствие с изискванията: 

• сертификат 
• знак на сертификата 
• органичен код 
• сертификат за продажба 

Следва  проверка за съответствие на стоката.
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w 5.1.1. сертификат
  

w 5.1.2. Знак за сертифициране на 
биопродукт 

най-малката продажбена опаковка на 
продукта трябва да съдържа китайски знак 
за сертифициране на биопродукт и името 
на сертифициращия орган, като и двете са 
задължителни.

w 5.1.3. биокод 
на най-малката продажбена опаковка 

на продукта трябва да има 17-цифрен 
биокод, който трябва да се залепи. Когато 
продуктът се внася, биокодът трябва да 
бъде залепен към оригиналната опаковка, 
като част от китайския етикет. Когато се 

прави извадкова проверка, трябва да посетите 
„информационната система за сертифициране 
на храни и селскостопански продукти в Китай“ 
с уебсайт http://food.cnca.cn, да направите 
проверка на биокода и да определите 
автентичността му.

w 5.1.4. лиценз за продажби 
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  инспекцията за внос на биологичен продукт трябва да 
бъде придружена от копие на сертификата за продажби, 
издаден от сертифициращия орган на сертифицираната 
организация (при продажба на продукта сертификатът 
за продажби ще бъде прехвърлен на закупуващата фирма 
от сертифицираната организация). При проверката за 
внос трябва да се провери съответната информация в 
сертификата за продажба. в случай,  че получателят на 
продукта е притежател на сертификата за биопродукт,  не е 
необходимо да се предоставя сертификат за продажби към 
момента на подаване, но сертификационните материали,  
издадени от сертифициращия орган, се представят в отдела 
за проверка и карантина. 

w 5.2. проверка на етикета на вносни биопродукти
въведете номера на сертификата в „Запитване 

за сертификат“ на „информационната система за 
сертифициране на храни и селскостопански продукти в 
Китай“, (http://food.cnca.cn), за да проверите съответствието 
на информацията (име на предприятието, покритие на 
сертификата, ефективност, дата и т.н.).

№ на сертификата

проект на сертификата

Държава

валиДност
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въведете кода на сертификата, страната и вида 

на системата, в която е въведен продукта/проекта на 
сертификата (1 – сертификат от система за управление на 
храни и селскостопански продукти; 2 – сертификат за храни 
и селскостопански продукти, промотирани от държавата; 
3 – сертификат за обикновени храни и селскостопански 
продукти; 4 - сертификат за услуги, промотирани от 
държавата), и валидност на сертификата. 

№ на сертификата

проект на сертификата

Държава

валиДност

 
 w 5.3. Допълнителни разпоредби
проверка на документи при внос
всеки продукт трябва да има биокод и знака на 

биосертификат върху етикет на китайски език. 
Продуктът има знак за биосертификат от чужбина 

и текстово описание на оригиналния етикет. При 
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вносни продукти, вече придобили биосертификат от 
китайска сертифицираща институция и същевременно с 
продуктови обозначения, отговарящи на разпоредбите за 
управление на сертификатите на биопродукти, може на 
етикета и на опаковката, или на продукта, да се отбележи 
биосертификата на сертифициращата институция в 
чужбина. 

ако продуктът не е придобил биосертификат 
от китайска сертифицираща институция, но има 
биосертификат от чужбина, според законите и държавния 
китайски стандарт, той не може да бъде обозначаван с 
думите „органичен“ на китайски (有机) или английски 
(ORGANIC), или със снимки и текст, които могат да подведат 
китайския потребител, включително знаци и обозначения 
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за биопродукти от чужбина. внос на такива продукти може 
да стане само, след като отговарят на съответните условия. 

в случай че продуктът не е придобил биосертификат 
от Китай, но в името на фирмата производител има думите 
„органичен“ на китайски или английски, трябва да се 
предоставят удостоверения за регистрация на фирмата, за 
производство, за търговска марка и едва тогава името на 
фирмата може да остане върху етикета или на продукта.

Съгласно чл. 23 от „административни мерки за 
сертифициране на биопродукти“, при необходимост, от 
агенцията за инспекция за внос и износ могат да извършват 
карантинна проверка и/или инспекция на вносни 
биопродукти чрез проверки за съответствие на етикетите, 
лабораторни тестове и проверка на продукти с извадка. За 
да се провери дали качеството на внесените биопродукти 
отговаря на изискванията на китайските национални 
стандарти за биопродукти, лабораторното изпитване 
може да се основава на контролните елементи, изброени 
в националните стандарти за продукти, и на свързаните с 
тях продукти като генетично модифицирани, остатъци от 
пестициди, тежки метали, хормони и т.н.

След горепосочената проверка на информацията за 
сертификатите, проверката на етикета и лабораторните 
тестове, продуктите са квалифицирани, разрешено им е да 
бъдат внесени и да се продават като биологични продукти 
на територията на Кнр.

ако всички необходими документи не могат да 
бъдат попълнени, всички думи и знаци (включително 
чуждестранни сертификационни марки и чуждестранни 
текстови описания за биопродукти), които могат да 
подведат потребителите, трябва да бъдат премахнати и 
продуктите могат да влязат в страната след коригиране.

Продуктите, които не могат да бъдат коригирани 
в действителните опаковки или продуктите, които не 
отговарят на изискванията на Китайските национални 
стандарти за биопродукти, ще бъдат върнати или 
унищожени.
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проверка на документи и продукти на митница
Проверката на вносни биопродукти на митница включва 

отговор на следните въпроси:
1) дали материалите за кандидатстване, предоставени от 

предприятието, са пълни
2) Съответства ли информацията за сертификата 

с информацията за сертификата в Китайската 
информационна система за сертифициране на храни и 
селскостопански продукти на държавната администрация 
за сертифициране и акредитация

3) дали има китайска марка за сертифициран 
биопродукт, наименование или лого на сертифициращата 
агенция на най-малкия пакет за продажба на продукта, като 
и двете са незаменими

4) Проверка в информационната система за 
сертифицирани хранителни и селскостопански продукти 
в Китай  - „Запитване за надзор на биокод“ за определяне 
на автентичността на 17-цифрения код върху най-малката 
опаковка на продукта

5) Проверка дали съответната информация в 
сертификата за продажба на биопродукти е последователна.  
вносните продукти, получили биосертификат в Китай, а 
също и с чужди биосертификати, с чуждестранни марки 
и текстови описания на/или с опаковки и етикети на 
продуктите, предоставят съответните чуждестранни 
сертификационни документи и други сертификационни 
материали

6) дали продуктите, които не са сертифицирани в Китай 
носят подвеждащи марки и знаци 

7) При необходимост  изпращане на проби в 
лаборатория за проверка дали качеството на продукта 
отговаря на изискванията на националните стандарти за 
биопродукти в Китай

8) дали несъответствията, установени по време на 
проверката за влизане, са изпълнили изискванията след 
техническа обработка.
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6. „ЧаСТ 4 „СиСТеМа на УПравЛение“  
ОТ нациОнаЛен СТандарТ на Кнр „GB/T 19630.4 – 2011”

ози стандарт GB/T 19630.4 - 2011 замества GB/T 19630.4 - 2005.  
От ноември 2019 г. са публикувани изменения и допълнения 
към стандарта, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

Тези изменения са налични на английски език на 
следния линк: 

https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/
GBT19630-2019  

националният стандарт за биопродукти е разделен в 
четири части:

l Част 1: Производство
l Част 2: Преработка
l Част 3: етикети и маркетинг
l Част 4: Система на управление

т
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Частта, която засяга вносни продукти е Част 4:
w Част 4. система на управление
w 1. обхват
Част 4 на GB / T 19630 определя общите стандарти 

и изисквания за системата за управление, необходима 
за разработване и поддържане при производството, 
преработката, обработката на биопродукти. Тази част 
се прилага за всеки, който се занимава с производство, 
преработка и/или обработка на биопродукти.

w 2. референция към нормативни документи 
Следните нормативни документи са неразделни от 

настоящата част. За референтен документ с дата на издаване 
- към тази част се прилага само датираната негова версия. За 
референтен документ без дата на издаване - към настоящата 
част се прилага последната негова версия, включително 
всички изменения. 

GB / T 19630.1 Биологични продукти - Част 1: 
Производство

GB / T 19630.2 Биологични продукти - Част 2: 
Преработка 

(2020)  добавки от новите изменения на стандарта:
Следните документи са задължителни за прилагането на 

този стандарт: 
GB 2721 национален стандарт за консумация на 

хранителна сол
GB 2760 национален стандарт за безопасност на храните 

и за използване на хранителни добавки
GB 3095 Стандарт за качество на атмосферния въздух
GB 4287 Стандарт за емисии на водни замърсители за 

текстилна боя и довършителна промишленост
GB 5084 Стандарт за качество на водите за напояване на 

земеделски земи
GB 5749 Санитарен стандарт за питейна вода
GB 11607 Стандарт за качество на риболовната вода
GB 14881 национален стандарт за безопасност на 

храните, обща хигиенна практика за производство на храни
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GB 15618 Качество на почвата на околната среда 
(земеделска земя)

GB 18596 Стандарти за изхвърляне на замърсители при 
отглеждане на добитък и птици

GB / T 18885 Технически изисквания за екотекстил
GB 20814 Ограничение и определяне на елементи от 

тежки метали в продукти за боядисване 
GB 23350 Ограничено свръх опаковане на стоки, храни и 

козметика (2020)

w 3. термини и дефиниции 
Термините, използвани в тази част, се дефинират както 

следва: 
3.1. органичен производител 
всяко физическо лице или организация, занимаваща 

се с биозасаждане, биоземеделие и събиране на диви 
растения в съответствие с настоящия стандарт, която 
е сертифицирана от агенция за сертифициране на 
биовещества по отношение на своите продукти и 
производствени единици, и лицензирана за използване на 
биоетикети на продуктите. 

w 3.2. органичен преработвател
всяко физическо лице или организация, занимаваща 

се с биопреработка, в съответствие с настоящия 
стандарт, сертифицирана от органична агенция за 
биосертифициране, по отношение на своите продукти и 
преработвателни единици, и лицензирана да използва 
биоетикети на продуктите. (GB/T 19630.3 Биологични 
продукти).

w 3.3. оператор на биопродукти 
всяко физическо лице или организация, занимаваща 

се с транспортиране, съхранение, опаковане и/или 
търговия с биопродукти в съответствие с настоящия 
стандарт, сертифицирано от агенция за биосертифициране 
по отношение на своите продукти и бизнес единици, и 
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лицензирано да използва етикети за биосертифициране на 
продуктите. 

w 3.4. вътрешен инспектор
Лице от ръководния персонал във всяка организация, 

занимаваща се с производство, преработка и/или обработка 
на биопродукти, което отговаря за вътрешната проверка на 
системата за управление на биоуправление в организацията 
и подпомага агенцията за сертифициране на биопродукти в 
процеса на проверка и сертифициране.
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w 4. изисквания

w 4.1. общи принципи 

w 4.1.1. производителят, преработвателят или 
организаторът на биопродукти трябва да е придобил 
правото на ползване на земята и лиценза за стопанска 
дейност, законни и необходими за своята дейност. 

w 4.1.2. органичният производител, преработвател или 
организатор трябва да разработи и поддържа система за 
управление на производството, преработката и обработката 
на биопродукти в съответствие с изискванията, посочени в 
GB / T 19630.1, GB / T 19630.2 и GB / T19630. 3. Такава система 
за управление се показва под формата на документите, 
както се изисква в тази точка 4.2 и трябва да бъде 
поддържана и съответно прилагана.
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w 4.2. изисквания към документацията 

w 4.2.1 съдържание на документите 
документите, необходими за системата за управление 

на производството, преработката и обработката на 
биопродукти, включват:

а) карти за местоположение на производствените 
единици и базите за преработка/обработка

б) ръководство за управление на производството, 
преработката и обработката на биопродукти

в) оперативни процедури за производство, преработка и 
обработка на биопродукти

г) пълните записи за производството, преработката и 
обработката на биопродукти.

w 4.2.2. контрол на документи 
документите, необходими за системата за управление 
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на производството, преработката и обработката на 
биопродукти се актуализират своевременно, чиято валидна 
и ефективна версия трябва да бъде налична при употреба. 

w 4.2.3 карта на местоположението на 
производствените единици и базите за преработка/
обработка 

Картата на местоположението на производствената 
единица или базата за преработка/обработка трябва да бъде 
направена в подходящ мащаб и да показва информация, 
включително, но не само:

а) местоположение на земеделски парцели, разполагане 
на площи за събиране на диви растения, риболовни зони, 
водни ферми, пчелни ферми и кошери, разполагане на 
животновъдни и птицеферми, зони за свободна дейност, 
свободни пасища и места за третиране на оборския тор и 
разгръщането на площите за преработка и обработка на 
биопродукти

б) река, кладенец и/или други водоизточници
в) прилежащи и/или гранични земи
г) зони за разделяне при карантина на добитък и 

домашни птици
д) разполагане на инсталации, складове и други 

свързани помещения за преработка и/или опаковане на 
биопродукти

е) нещото в производствената единица, което 
определено може да отразява характеристиката на 
единицата.

w 4.2.4 ръководство за управление на производството, 
преработката и обработката на биопродукти 

Подготвя се и се поддържа ръководство за управление 
на производството, преработката и/или обработката на 
биопродукти. Това ръководство включва, но не само:

а) кратката биография на всеки биопроизводител, 
преработвател и оператор

б) политики и цели за управление на биопроизводители, 
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преработватели и оператори
в) организационна схема на функциите и 

отговорностите за всяка работна позиция в организацията
г) информацията за управление на органичните етикети
д) информацията за ретроспективна система и 

изтегляне на продукт от производство
е) информацията за вътрешната проверка
ж) информацията за управление на документи и записи
з) информацията за оплакванията на клиентите и 

обработката им
и) информацията за непрекъснато подобрение.

w 4.2.5 оперативни процедури за производство, 
преработка и обработка на биопродукти 

Процедурите за производство, преработка и/или 
обработка на биопродукти се изготвят и прилагат. Такива 
процедури включват, но не само:

а) производствените и технологичните процедури за 
отглеждане на култури, отглеждане на годни за консумация 
гъби, събиране на диви растения, животновъдство, 
риболов/водно земеделие и/или пчеларство

б) процедурите за контрол за предотвратяване на 
замърсяване със забранени вещества в процеса на 
производство, преработка и обработка на биопродукти

в) процедурите за предотвратяване на смесване на 
органични и неорганични продукти

г) процедурите за прибиране на реколтата и 
оперативните процедури за транспортиране, обработка и 
съхранение на растенията след прибиране на реколтата

д) оперативните процедури за клане, риболов, добив, 
преработка, транспортиране и съхранение на животински 
продукти

ж) процедурите за поддръжка и почистване на превозни 
средства, машини и складови помещения

з) процедурите за саниране и контрол на вредителите в 
преработвателните предприятия

и) процедурите за управление на етикетите и номерата 
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на партидите
й) процедурите за благосъстояние на служителите и 

защита на труда.

w 4.2.6 Записи 
Органичният производител, преработвател или 

оператор съхранява бизнес документите. Записите 
са ясни и точни и могат да бъдат използвани като 
валидни доказателства за дейностите, произтичащи при 
производството, преработката и/или обработката на 
биопродукти. документите се съхраняват най-малко 5 г. и 
включват, но не само:

а) записите на производствената единица, времето 
и количеството (ако има такова) за производствената 
единица, използваща забранено вещество

б) информацията за видовете, източниците и 
количествата на репродуктивните материали, като семена, 
разсад и разплодни животни/домашни птици

в) записите за процеса на производство на торове
г) видовете торове, количествата и времето за 

прилагане , с цел  увеличаване на плодородието на почвата 
и парцелите, в които се използват торовете, имената, 
елементите, причината за приложение, количествата на 
употреба и времето на прилагане на веществата, използвани 
за борба с вредители, болести и плевели

е) за животновъдна ферма, данните (напр., сортове, 
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източници, методи на идентификация, количества, дата 
на съхранение/извличане и местоназначение) за всички 
животни, взети във фермата или извън нея

ж) за животновъдна ферма, данните за всички 
лекарства, използвани във фермата за животни, 
включително, но не само, наименование на лекарствата, 
активни съставки, причина за приложение, количества на 
употреба, метод за идентифициране на третирано животно, 
количество на третирано животни, датата за започване на 
лечение на животни и най-ранната дата за продажба на 
животните или животинските продукти

з) за животновъдна ферма, детайлите (видове, елементи, 
време на приложение, количества на употреба и т.н.) за 
всички храни за животни и фуражни добавки, използвани в 
стопанството

и) счетоводни записи (източници, суми за покупки, суми 
за използване, местоназначение, запаси и т.н.) и документи 
за покупка за всички вложени продукти

й) регистрите за събиране на реколтата, включително, 
но не само, записите за видовете растения, количествата, 
датата на прибиране на реколтата, метода на събиране на 
реколтата и номерата на производствените партиди

к) записите за клане, риболов и извличане на 
животински (пчелни) продукти

л) обработка на записи, включително, но не само, записи 
за закупуване на суровини, получаване на склад, обработка, 
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опаковане, етикетиране, съхранение, външна доставка на 
склад и транспорт

м) архивите за предотвратяване и контрол на 
вредителите в преработвателните предприятия и 
записите за почистване на съоръженията, използвани при 
обработката, съхранението и транспортирането

н) записи за продажби и записи за управление на 
органични етикети

o) записи за обучение
п) записите за вътрешни проверки.

w 4.3 Управление на ресурсите 

w 4.3.1 органичният производител, преработвател 
или оператор трябва да разполага с необходимите 
ресурси,подходящи за неговия мащаб и технологии за 
производство, преработка и/или обработка на биопродукти. 

w 4.3.2 производителят, преработвателят или 
операторът на биопродукти трябва да има служител, 
упълномощен за управление на производството, 
преработката и/или обработката на биопродукти. Такъв 
служител:

а) да бъде едно от лицата, отговарящи за предприятието
б) да е запознат с  приложимите закони и разпоредби и 

свързаните с тях изисквания
в) да познава изискванията в GB / T 19630.1, GB / T 

19630.2, GB / T 19630.3
г) да притежава технологията, знанията или опита 

в селскостопанското производство, преработка и/или 
обработка

д) да бъде запознат със системата за управление и 
процедурите в предприятието за производство, преработка 
и/или работа с биопродукти.

w 4.3.3 производителят, преработвателят или 
операторът на органични продукти трябва да има вътрешен 



инспектор. Такъв вътрешен инспектор трябва:
а) да е запознат с приложимите закони и разпоредби, и 

свързаните с тях изисквания
б) да бъде относително независим от това, което трябва 

да провери
в) да е запознат и добре да владее изискванията в GB / T 

19630.1, GB / T 19630.2, GB / T 19630.3
г) има опит в селскостопанското производство, 

преработка и / или обработка
д) да е запознат със системата за управление и 

процедурите в предприятието за производство, преработка 
и/или работа с биопродукти.
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w 4.4 вътрешна инспекция 

w 4.4.1 органичен производител, преработвател или 
оператор трябва да има система за вътрешна инспекция, 
за да гарантира, че процедурите за производство, 
преработка и/или обработка на биопродукти отговарят на 
изискванията, посочени в GB / T 19630.1, GB / T 19630.2, GB / 
T 19630.3 

w 4.4.2 вътрешната инспекция се извършва от 
вътрешен инспектор

w 4.4.3 вътрешният инспектор:
а) извършва проверка на системата за управление 

в предприятието в съответствие с тази част и прави 
предложения за подобряване на това, което не е в 
съответствие с настоящата част 4

б) извършва проверка на процедурите за производство и 
преработка в предприятието в съответствие с изискванията, 
посочени в GB / T 19630.1, GB / T 19630.2 и GB / T 19630.3, и 
прави записи

в) подпомага сертифициращата агенция в процеса на 
проверка и сертифициране.

w 4.5. ретроспективна система и изтегляне на продукти 
Органичният производител, преработвател или 

оператор трябва да разполага с цялостна ретроспективна 
система и да съхранява специфичните записи за целия 
процес на ретроспективна продукция (например записи за 
карти на земеделски парцели, селскостопански дейности, 
обработка, складиране, съхранение и извличане на стоки 
и продажби на стоки), както и тази за всички проследени 
номера на партиди за производство.

Производителят, преработвателят или операторът 
на органични продукти трябва да разработи и поддържа 
ефективно изтегляне на продукти, система за определяне 
на условията за изтегляне на продукция, обработка на 
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изтеглени продукти, коригиращи мерки, които трябва да 
бъдат приети и подпомагат изтеглянията на продукти, и 
съхраняване на документите за целия процес на изтегляне, 
включително, но не само, записи за изтегляне, уведомяване, 
лекарства, причини и селища.

w 4.6. жалби 
Органичен производител, преработвател или 

оператор трябва да разработи и поддържа ефективна 
система за обработка на жалби на клиенти и да съхранява 
документацията за целия процес на обработка на 
жалби, включително, но не само, записи за получаване, 
регистриране, потвърждаване, разследване и проследяване 
на оплакване и отзиви за оплакването.

w 4.7 непрекъснато усъвършенстване 
Органичният производител, преработвател или 

оператор трябва да поддържа активно и непрекъснато 
усъвършенстване на своята система за управление в 
производството, преработката и/или обработката на 
биопродукти и да насърчава здравословното й развитие, 
така че всички съществуващи или потенциални фактори, 
несъвместими с производството, преработката и/или 
обработката на биопродукти, да бъдат премахнати. 

Органичен производител, преработвател или 
оператор трябва:

а) да определи причината за несъответствие
б) да предотврати повторно възникване на 

несъответствие от същия вид
в) определя и въвежда необходимите мерки
г) да записва резултатите от мерките
д) преглед на предприетите коригиращи или 

превантивни мерки.
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ПриЛОжение 1
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ПриЛОжение 2
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ПриЛОжение 3
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ПриЛОжение 4



МЛади 
преДприемаЧи - 58



МЛади 
преДприемаЧи - 59



МЛади 
преДприемаЧи - 60



МЛади 
преДприемаЧи - 61



МЛади 
преДприемаЧи - 62



МЛади 
преДприемаЧи - 63



МЛади 
преДприемаЧи - 64



МЛади 
преДприемаЧи - 65



МЛади 
преДприемаЧи - 66



МЛади 
преДприемаЧи - 67



МЛади 
преДприемаЧи - 68

П
ри

Л
О

ж
ен

и
е 

5



МЛади 
преДприемаЧи - 69



МЛади 
преДприемаЧи - 70



МЛади 
преДприемаЧи - 71



МЛади 
преДприемаЧи - 72



МЛади 
преДприемаЧи - 73



МЛади 
преДприемаЧи - 74



МЛади 
преДприемаЧи - 75



МЛади 
преДприемаЧи - 76



МЛади 
преДприемаЧи - 77



МЛади 
преДприемаЧи - 78



МЛади 
преДприемаЧи - 79

Забележка:
Този наръчник се предоставя само и единствено с цел 

да информира. Той не дава правни, инвестиционни или други 
професионални съвети по никакъв въпрос. Имайки предвид усилията, 
положени при подбора на точната информация, публикувана в този 
документ, ЦНСССКЦИЕ не поема отговорност за грешки, пропуски 
или подвеждащи изявления, не дава гаранция и не поема отговорност 
по отношение на статуса на фирми, компании или споменати 
организации. Публикации, както и търговско и нетърговско предаване 
на информацията на трета страна е забранено, освен ако не е получено 
изричното съгласие на ЦНСССКЦИЕ. Изказаните в тази публикация 
гледни точки не е задължително да отразяват вижданията на Китай 
и страните от Централна и Източна Европа.

свържете се с нас 
при допълнителни въпроси:

бул. „васил Левски“ №106
1527 София, България
Тел.:(+359) 2 843 1040
contact@china2ceec.org
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брой №6

НАРъчНик за сертифициране на вносни биопродукти в Китай

Базиран на опит, добри практики и проучване от Центъра за насърчаване 

на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)
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