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CONTROL UNION CERTIFICATIONS

• Седалище в Зволе, Холандия
• Извършва инспекции и сертификация по повече от 100 стандарта
• Офиси в над 90 държави
• Основен фокус на сертификационните услуги – устойчивостта
• Широка гама от програми в областта на горското и селското 

стопанство, биогоривата, храните, фуражите, текстила
• Ключови въпроси – качество, безопасност на храните, рециклиране, 

социални аспекти



ПРИСЪСТВИЕ НА ПЕТ КОНТИНЕНТА



Приложими регламенти

Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г.

= Основен регламент за биологичното производство и етикирането на 

биологични продукти

плюс

Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г.

= подробни производствени правила за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО)

№ 834/2007

НОВ Биологичен Регламент (ЕС) 2018/848 за отмяна на Регламент на 

Съвета 834/2007 ще е приложим от 1.1.2022



Моля обърнете внимание:

Рециркулиращите системи за аквакултури (RAS) и аквапониците са
изключени от сертификацията

RAS Аквапоник



Най-важните документи, изисквани от фермите за биологично рибовъдство

Рег.889 / чл.6-б:
План за устойчиво управление

✓ въздействие върху околната среда от дейностите
✓ прилагане на мониторинг за околната среда
✓ предприемане на мерки за минимизиране на отрицателните въздействия върху околните водни и 

сухоземни системи
✓ програма за намаляване на отпадъците
✓ защитни и превантивни мерки срещу хищници (чл.25-б, ал.2)

Екологична оценка (само за производители на повече от 20 тона аквакултури годишно)
✓ установяване на условията в производствената единица и в непосредствените околности, както и 

вероятните последици от дейностите

Чл.25-s, ал.1:
План за управление на здравето на животните
✓ подробно описание на практиките за биосигурност и превенция на заболяванията, включително 

писмено споразумение за здравни консултации



Качество на водите и околна среда

➢ Чл.6-б: Операциите трябва да бъдат разположени на места, които не са обект
на замърсяване (например: конвенционално земеделие, промишленост)

➢ Операторите предпочитат ползването на възобновяеми енергийни
източници и рециклиращи се материали

➢ Чл.25-б: За производство на аквакултури в рибарници, резервоари или
канали, фермите са оборудвани или с естествени филтърни легла, утаители,
биологични филтри или с механични филтри за събиране на отпадъчни
хранителни вещества (за подобряване на качеството на отпадъчните
води). Мониторингът на отпадъчните води се извършва на редовни
интервали, където е приложимо.



Принципно е възможно!

Но…

Отглеждане:
Производствените единици от биологично и небиологично производство са разделени
подходящо. Такова разделение се основава на естествената обстановка, с отделни
водоразпределителни системи, дистанция, дебит, разположение на биологичното
стопанство по и срещу течението.

Люпилни:
Изисква се ясно физическо разделение между блоковете и отделна система за  
разпределение на водата

Паралелно производство на органични и конвенционални продукти



Периоди на преход

Рег.889 / чл.38-а:

а) за съоръжения, които не могат да се източват, почистват и дезинфекцират, преходен период от 24 
месеца от зарибяването;

б) за съоръжения, които са били източени или обработени/изорани, преходен период от 12 месеца от 
зарибяването;

в) за съоръжения, които са били източени, почистени и дезинфекцирани, преходен период от 6 месеца от 
зарибяването;

г) за съоръжения в открити води (естествени водни обекти), включително тези за отглеждане на черупчести 
мекотели, преходен период от 3 месеца от зарибяването.

Рег. 889 / Приложение VII.
За дезинфекция може да се използва примерно:
- калциев хипохлорит
- калциев хидроксид
- калциев оксид



Видове за развъждане и произход

Рег. 889 / чл.25-г (1): За отглеждане се ползват местни видове
(за „Местни видове“ се приемат тези, които не са нито чуждоземни, нито отсъстващи на местно 
ниво)

Чл.25-е: Изисква се 100% органичен зарибителен материал! →Младите риби трябва да произхождат от 
сертифицирани биологични люпилни или от собствено (биологично) развъждане

Могат да се ползват небиологични приплодиЧл.25-д (1): (ако не е наличен биологичен материал).→
Такива индивиди се държат под биологично управление най-малко 3 месеца, преди да бъдат използвани за 
разплод.

Размножаване

Рег.889 / чл.25-и: Ползването на хормони и техни производни е забранено.

Не се ползватРег.834 / чл.15: изкуствена индукция на полиплоидия, изкуствена хибридизация, клониране и
производство на моносекс щамове, освен чрез ръчно сортиране.



Фураж и хранене

➢ Растителни фуражни съставки от сертифицирани биологични източници

➢ Рибно брашно и масло могат да се ползват съгласно приоритезиран списък

➢ Не се ползват антибиотици и хормони за стимулиране на растежа и няма синтетични агенти за 
растеж

➢ Без синтетични подобрители на апетита или синтетични подобрители на вкуса

➢ Без синтетични аминокиселини

➢ Без синтетични оцветители и пигменти

➢ Разрешени са витамини, минерали (неорганични)

Моля, обърнете внимание: за шаранови видове, рибното брашно във фуража е забранено!

В Европа има няколко доставчици на сертифицирани биологични фуражи за риба



Здраве и благосъстояние: третиране с медикаменти

➢ Предпочита се ползването на „естествени“ терапевтични средства (като вещества от растения, 
естествени имуностимуланти, пробиотици). Само при липса на алтернативно лечение, могат да се 
прилагат химически алопатични лекарства (антибиотици), но след ветеринарно предписание

➢ Ваксинации са разрешени

➢ Профилактичното третиране с други синтетични ветеринарни лекарства е забранено

алопатични лечения➢ Чл.25-т (2): 2. Използването на е ограничено до два курса на лечение годишно (с
изключение на ваксинации)
Производствен цикъл по-кратък от година→ приложимо е ограничение от едно алопатично лечение

➢ Чл.25-т (3): Прилагане на третиране за паразити, с изключение на схемите за задължителен контрол 
на държавите-членки, се ограничава до два пъти годишно или веднъж годишно, когато 
производственият цикъл е по-къс от 18 месеца.



Пример за третиране на пъстърви с антибиотик (производствен цикъл > 1 година)
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Люпилня Угоителни басейни

Въпрос: Подлежи ли на биологична сертификация?
Отговор: ДА. Приложени са до 2 антибиотични третирания за година
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Здраве и благосъстояние: почистване и дезинфекция

Чл.25-с (2): 2. Уловители, оборудване и прибори трябва да се почистват и дезинфекцират правилно. Могат 
да се ползват само продукти, изброени в Рег.889 / Приложение VII, раздели 2.1 и 2.2:



Условия за живот на отглежданите видове

Рег.889 / Чл.25-е: Средата на отглеждане на аквакултурите се проектира по такъв начин, че в съответствие с 
техните специфични видови нужди, като аквакултурите:
а) имат достатъчно пространство за тяхното благосъстояние;
б) се държат във вода с добро качество с достатъчно ниво кислород, и
в) се държат при температурни и светлинни условия в съответствие с изискванията на вида и като се отчита 
географското местоположение;

сладководни рибиг) в случай на дънните видове трябва да бъдат във възможно най-естествени условия;
шаранд) в случай на отглеждане на дъното е от естествена пръст.

Бягство:
Чл.25-е:
➢ Системите за задържане са проектирани, разположени и експлоатирани, така че рискът от инцидентно

бягство да е сведен до минимум.

➢ Ако рибата избяга, трябва да се предприемат подходящи действия за намаляване на въздействието върху
местната екосистема, включително повторно улавяне, когато е възможно. Поддържат се документални
доказателства.



Условия за живот на отглежданите видове

Плътността на отглеждане е посочена в Приложение XIIIa по видове или
групи видове

Например:

Балканска пъстърва и дъгова пъстърва в сладководни басейни: 25 кг/м3

Шаран: Общото производство е ограничено до 1 500 кг риба на хектар 
годишно



Обобщение на най-важните аспекти
➢ Документация:

− План за устойчиво управление
− Оценка на околната среда
− Здравен план

➢ Пречистване на отпадъчни води (например чрез утаителен басейн)

➢ Възможно е паралелно производство, но се изисква ясно разделение

➢ Изисква се биологичен зарибителен материал

➢ Без ползване на хормони

➢ Биологични фуражи

➢ Ограничения за броя на медицинските третирания

➢ Ограничен списък с продукти за почистване и дезинфекция

➢ Ограничения за плътност на запаса



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

За контакти:

КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1000, ул. Г.С.Раковски 99, ет 7, офис 9

+359 (2) 9266437; +359 (88) 9573554

bgcertification@controlunion.com 

www.controlunion.com
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