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LACON Standard Control Program for Operations in Bulgaria
Agricultural production, processing, trade, import and export
Стандартна Програма на ЛАКОН за Контрол на Оператори в България
Селскостопанско производство, преработка, търговия, внос и износ
1. Общи положения
Тази стандартна програма за контрол е предназначена да опише процедурата за контрол
на оператори в съответствие с Регламент (ЕС) No 834/2007.
Ако в процеса на работа се установи, че са необходими промени в стандартната
програма за контрол или процедурите за прилагане трябва да бъдат подобрени, ще бъде
направено съответно повторно преразглеждане и съответните изменения.

1.1. Приложение на допълнителни регламенти
Изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, както и
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола, НАРЕДБА № 1/
2013 за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството и етикетирането и Закон за прилагане на
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) във валидната им версия трябва да служат като основа за програмата за
контрол. В допълнение всички законодателните стандарти в България са валидни.

1.2. Приложение на допълнителни документи
Следните документи на български или с двуезичен превод са валидни в най-новата им
версия:
Описание на дейността на оператора (План за биологично производство)
Молба за закупуване на небиологични семена / посадъчен материал
Доклади за оценка
Спецификация на продукта
Доклад за несъответствие
Формуляр за определяне на категориите на риска и минималните норми
Доклад за преглед и оценка
Формуляр за вземане на проби
1.3.

Изисквания за земеделско стопанство

Цялото земеделско стопанство трябва да се управлява в съответствие с
приложимите за биологичното производство изисквания. В случай, че не всички единици
в рамките на дадено стопанство се използват за биологично производство, операторът/
подизпълнителят осигурява разделение между земята, животните и продуктите,
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използвани или произведени от единици с биологично производство, от тези, използвани
или произведени от единици с небиологично производство, и води съответната
документация в доказателство на разделението.
Всичко обработваемите площи на оператора/ подизпълнителя (биологични, в преход и
конвенционални) са обект на процедурата за контрол, извършвана от „Лакон – Частен
институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично произведени
хранителни продукти“ ООД.
Производството трябва да се извършва в затворена оперативна единица, която е ясно
отделена от всички други производствени обекти, които не се управляват по методите за
биологично производство, като това се отнася до парцели, преработвателни обекти и
складове. Трябва да бъде направено точно описание на местоположението на всички
парцели на всеки един оператор или подизпълнител и да се предоставят актуални
топографски карти.
За производство на гъби по правилата за биологично производство се прилагат
изискванията на чл. 13 от Наредба № 1/ 2013 на МЗХ и чл. 6 от Регламент (ЕО) №
889/2008.
При пчеларството пчелините се разполагат в райони, съдържащи източници на нектар и
полен, състоящи се предимно от биологично отглеждани култури или при
целесъобразност от естествена растителност или гори и култури, управлявани по
небиологичен начин, обработвани единствено чрез методи със слабо екологично
въздействие. Те се разполагат на достатъчно разстояние от източници, които могат да
причинят замърсяване на пчелните продукти или увреждане на здравето на пчелите.
Всички производствени единици в стопанството, включително управляваните по
небиологичен начин, са обект на контрол.
За биологично отглеждане на животни и производство на биологични животински
продукти се прилагат правилата за биологично производство на Регламент (EО) №
834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.
Договорът относно контрола се изготвя от административния секретар и се съгласува с
оператора или подизпълнителя. Договорът е замислен като дългосрочно споразумение.
Заедно с договора операторът/ подизпълнителят подписва и Декларация съгласно чл. 63,
ал.2 на Регламент (ЕО) 889/2008 и чл. 1, ал. 2 на Регламент (ЕО) 392/2013, Наредба № 1/
2013 на МЗХ.
1.4. Изисквания за събирането на диворастящи растения и части от тях
Събирането на диворастящи растения и части от тях от природни територии и гори
се счита за метод на биологично производство, при условие че се извършва съгласно чл.
12 от Наредба № 1/ 2013 на МЗХ, Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) №
889/2008.
Събират се само диворастящи растения и части от тях, които растат естествено в
природни територии, гори и земеделски райони. Операторът/ подизпълнителят представя
доказателства, че най-малко три години преди събирането тези райони не са били
третирани с продукти, различни от разрешените за употреба в биологичното
производство. Събирането на диворастящи растения и части от тях не трябва да засяга
устойчивостта на естественото местообитание, нито опазването на вида в района на
събиране. Трябва да бъде направено точно описание на местоположението на райони за
събиране, както и да се представят карти с ясно означени места за събиране.
Договорът относно контрола се изготвя от административния секретар и се
съгласува с оператора или подизпълнителя. Заедно с договора операторът/
подизпълнителят подписва и Декларация съгласно чл. 63, ал. 2 на Регламент (ЕО)
889/2008 и чл. 1, ал. 2 на Регламент (ЕО) 392/2013, Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.
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преработка и / или

Всички производствени единици в обекта за преработка и/или търговия, включително
управляваните по небиологичен начин, са обект на контрол.
На преработвателя/ търговеца не трябва да му е била наложена забрана от отговорния
надзорен или контролен орган да пуска на пазара продукти, които са произведени
съгласно метода на биологично производство, в съответствие с Регламент на Съвета
834/ 2007, член 30, параграф 1. Преработката трябва да се извършва в самостоятелно
оперираща единица, която е ясно разграничена от други конвенционални производства,
междинни преработки и помещения за съхранение.
Договорът относно контрола се изготвя от административния секретар и се съгласува с
оператора или подизпълнителя. Заедно с договора операторът/ подизпълнителят
подписва и Декларация съгласно чл. 63, ал. 2 на Регламент (ЕО) 889/2008 и чл. 1, ал. 2 на
Регламент (ЕО) 392/2013, Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.
Разходи по контрол и сертификация
Разходите по контрол и сертификация се заплащат от операторите/
подизпълнителите на „Лакон – Частен институт за осигуряване на качеството и
сертифициране на биологично произведени хранителни продукти“ ООД съгласно
ценоразпис F-F-08bg, който е публично достъпен на сайта на фирмата. ЛАКОН
предоставя на компетентното звено ценоразписа, в който разходите по контрол и
сертификация са ясно диференцирани в изпълнение на разпоредбите на чл. 28,
параграф 4 от Регламент (EО) № 834/2007. „Лакон – Частен институт за осигуряване на
качеството и сертифициране на биологично произведени хранителни продукти“ ООД
информира компетентното звено и операторите/ подизпълнителите при промяна на
ценоразписа, съгласно изискванията на Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.

2. Процедури за оценка
2.1. Описание на оператора
2.1.1 Процедура за описание на оператора
След като договорът бъде подписан, кандидатът предава информацията,
посочена в член 63, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕО) № 889/2008, преди да
бъдат определени първите мерки за контрол. ЛАКОН попълва електронната база данни
на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и
храни за всеки оператор/ подизпълнител в срок до три дни от подписване на договор за
контрол и сертификация съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007 и
изискванията на Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.
Операторът/ подизпълнителят попълва План за биологично производство в
съответствие с дейностите, за които има сключен договор и прилага към него
съответните документи. Когато пристигнат документите, оторизиран одитор на ЛАКОН
извършва преглед на информацията, предoставена от оператора в съответствие с член
63, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008. Ако има допуснати несъответствия, е
необходимо да бъдат предприети съответните коригиращи действия за тяхното
отстраняване преди да бъде извършена първата инспекция. Планът за биологично
производство се подписва от оператора/ подизпълнителя.
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2.1.2. Физическа проверка на място от инспектор
„Лакон – Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на
биологично произведени хранителни продукти“ ООД извършва поне веднъж годишна
физическа проверка на 100 % от операторите/ подизпълнителите, с които има сключен
договор за контрол и сертификация. Упълномощен член от персонала определя
инспектора, като спазва изискванията за ротация на инспекторите. Един инспектор не
може да проверява оператор/ подизпълнител повече от три поредни години. Регулярните
инспекции се извършват в съответствие с годишния план за инспекции на операторите в
система на контрол, който е изготвен от упълномощен член на персонала съгласно чл.
46, ал. 4 от Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.
„ЛАКОН - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на
биологично произведени хранителни продукти“ ООД извършва ежегодно допълнителни и
инспекции и инспекции без предизвестие на основа на процедура за анализ на риска- KF-05, при спазване на изискванията на чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
889/2008.
Необходимите коригиращи действия се записват в Доклад за инспекция и оценка
при описанието от оператора. Проверката завършва с двустранно подписан инспекторски
доклад, като операторът/ подизпълнителят задължително получава копие от него на
място.
2.1.3 Сфера на описание на дейността на оператора
Според записите в "Доклад за оценка", се съставя пълно описание на проекта, в
съответствие с дейностите, за които има сключен договор операторът/ подизпълнителят,
и се прилагат към него съответните документи. Информацията от описанието на
оператора или подизпълнителя се проверява от одитора на ЛАКОН по време на
инспекцията на място (сгради, складове, обори, култивирани площи, принадлежащи към
дейността) и проверка на документацията.
Описанието на всички оперативни единици трябва да включва информация относно:
- име и адрес на местоположението на управление на оператора, на всеки земеделски
обект, всеки преработвател, износител и всички други оперативни единици/ обекти на
разположение на оператора, като производството или преработката се описват заедно с
отговорното лице за всеки един обект;
- списък на оторизираните лица и структура на организация с отговорните лица и техните
функции;
- всички парцели, обработвани от оператора или подизпълнителя, трябва да бъдат
описани с текущата реколта, както и местоположението на обработваемите парцели,
посочени на карта;
- последните приложения на торове, подобрители на почвата, хранителни вещества и
продукти за растителна защита съгласно валидната версия на Регламент 889/2008 и
националното законодателство, заедно с писмени доказателства;
-мерки, прилагани за поддържане или увеличаване на плодородието на почвата,
подходящи за региона
- разрешение от ЛАКОН за използване на небиологични семена/ посадъчен материал
съгласно K-F-24 Процедура за закупуване на небиологични семена/ посадъчен материал;
- разрешение от компетентния орган и уведомление към ЛАКОН за прилагане на
изключения от дадена разпоредба преди прилагане;
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- управлението на единиците за производство на небиологични продукти, заедно със
складовите помещения за суровини, когато операторът/ подизпълнителят управлява
няколко производствени единици в същия район;
- счетоводство на земеделска продукция, документация за използваните продукти
(посадъчен материал, торове/ подобрители на почвата, продукти за растителна защита, а
в случай на животновъдство (фуражи, ветеринарни лекарства): вид, количество, произход
и използване; счетоводство относно реколтата и продажбите;
- карта в радиус от 3 км от площадката на пчелина, на която са отбелязани източниците
на нектар и полен;
- материали за изработка на кошерите и произход на пчелният восък за нови основи;
- площ на помещенията, където се отглеждат животни по биологичен начин, както и площ
на открито съгласно Регламент (ЕО) 889/2008 и други характеристики на помещенията за
настаняване на животни;;
- описание на производствените и преработвателни обекти;
- план на всички сгради и складове за съхранение, свързани с производството на
селскостопански продукти и преработката на продукти, попадащи в обхвата на
Регламента на Съвета;
- мерки, въведени за гарантиране пълното разделение на продукти от биологичното
земеделие от други продукти, които се произвеждат;
- процедури, отнасящи се за почистване и дезинфекция на помещенията и оборудването;
- записи относно мерките за почистване и тяхната ефективност, когато се преработват и
конвенционални продукти;
- счетоводство относно преработка/ внос/ износ;
- счетоводство относно получаването на земеделски продукти, полуфабрикати и готова
продукция като се посочва вид, произход, съответствие, количество, търговско
предназначение и документация за получаване на стоките;
- счетоводство по отношение на складова наличност, преработка и изходящи стоки, като
записите трябва да показват баланса между входните и изходните ресурси на всички
етапи от производството, съгласно член 66 (2) от Регламент (ЕО) № 889/2008;
- идентификация по всяко време на биологичните продукти докато се съхраняват в
съоръженията (складове) на оператора/ подизпълнителя съгласно изискванията на член
35 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
- проверките за идентичност на всички продукти съгласно изискванията на член 33 от
Регламент (ЕО) № 889/2008 и всякаква друга информация свързана с контрола на
биологичното производство;
- списък с доставчици, списък с търговски контрагенти
- списък продукти, вид на етикетирането и одобрение на етикетите от ЛАКОН, преди
използването им;
- крайните продукти носят само етикетите, одобрени от ЛАКОН в съответствие с член 23
от Регламент (ЕО) № 834/2007
Ако един оператор/ подизпълнител се прехвърли от друг контролен орган към „Лакон Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД или обратно се прилага процедура на ЛАКОН KF-08- „Обмен на информация с други контролни органи и с компетентния орган“.
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2.2. Сертифициране
Описанието на дейността на оператора/ подизпълнителя и оценката се извършват от
упълномощен член на персонала. Лицето, което извършва прегледа (сертификатор) не
трябва да е едно и също лице с това, което извършва оценката (принцип на четири очи).
Ако резултатът на сертификатора, който извършва прегледа се различава от резултата
на инспектора, проблемът ще бъде обсъден в офиса с участието на инспектора и
сертификатора, който извършва прегледа. Сертификаторът проверява дали
използваните от оператора/ подизпълнителя етикети са в съответствие с изискванията на
действащото законодателство и ги одобрява преди прилагане. Необходимите корективни
действия, ако е приложимо, указанията, сроковете и резултатът от прегледа се записват
в базата данни за контрол. Решението за сертифициране се взема до 60 дни след
извършване на инспекцията, ако няма отворени несъответствия.
Ако резултатът от прегледа не оставя никакво съмнение по отношение на съответствието
на производството и търговията с Регламента на Съвета, на оператора се издава
писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент № 834/2007,
потвърждаващо участието в процедурата по оценяване, както е посочено в стандарт EN
17065. Сертификаторът и лицето, което подписва писменото доказателство, може да са
една и съща личност.
Издаването на писмени доказателства, коригиращите действия и сроковете се записват в
базата данни за контрол на ЛАКОН и в досието на оператора и се актуализират.
Издаденото решение за сертифициране, както и санкциите, условията и мерките,
договорени с или без срокове, се изпращат на оператора в 3-дневен срок. ЛАКОН
попълва електронната база данни на производители, преработватели и търговци на
земеделски биологични продукти и храни за всеки оператор/ подизпълнител съгласно
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (EО) № 889/2008 и Наредба № 1/
2013 на МЗХ. ЛАКОН предоставя на Компетентното звено чрез електроннта „База данни
на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и
храни", в тридневен срок писмените доказателства, посочени в чл. 29, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 834/2007 с цел обмен на информация и проверка на достоверността
им. При отклонения, които имат за цел предписание, отстраняването на нередностите ще
бъде проверено в срок не по-дълъг от 10 дни и сертификатът ще бъде издаден само след
изпълнението на коригиращите действия.
При извършване на инспекции в България, съгласно Наредба № 1/ 2013 на МЗХ, „Лакон Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД прилага мерките, предвидени в Приложение № 3
към чл. 40, ал. 6 от същата Наредба, за всички оператори/ подизпълнители, подлежащи
на контрол за биологично производство, в случаите, когато бъдат установени пропуски,
нередности или нарушения на действащата нормативна уредба. В случай на основни
несъответствия, сертификатът не се издава, докато те не бъдат отстранени.
Подробностите са изложени в процедура ЛАКОН F-F-03- „Мерки при нередности и
нарушения“ и в процедура на ЛАКОН K-F-08- „Обмен на информация с други контролни
органи и с компетентния орган“.
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2.3 Надзор
2.3.1 Годишен контрол
Първата цялостна оценка се извършва във всички контролирани обекти на
оператора/ подизпълнителя по възможност по време на вегетационния период или
периода, който предполага най-голям риск от замърсяване. Следваща пълна оценка на
оператора/ подизпълнителя се извършва най-малко веднъж през всяка календарна
година, при което се извършва оценяване на всички етапи на биологичното производство,
като за предпочитане е периода, който предполага най-голям риск от замърсяване.
Датата на годишното оценяване се определя в съответствие с годишния план за
инспекции на операторите в система на контрол, който е изготвен от упълномощен член
на персонала на ЛАКОН, съгласно чл. 46, ал. 4 от Наредба № 1/ 2013 на МЗХ.
Провеждането на годишното оценяване се основава на данните в описанието на
оператора/ подизпълнителя в точка 2.1. Това означава, че не само вида и произхода на
продуктите, а също и (посадъчен материал, торове, продукти за растителна защита),
които са използвани, трябва да се разгледат, както и необходимостта от използване им.
Проверява се правдоподобността на продадените количества.
При преработвателите се проверява балансът на количествата и се оценява дали
описанието на оператора/ подизпълнителя е актуално, както и продуктите, които са
произведени, рецепти, процедури и етикетиране.
„Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД извършва поне веднъж годишно физическа
проверка на всички оператори/ подизпълнители, които са в системата за контрол.
Упълномощен член на персонала определя инспектора, като спазва изискванията за
ротация на инспекторите. Един инспектор не може да проверява оператор/
подизпълнител повече от три поредни години.
Освен това „ЛАКОН - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на
биологично произведени хранителни продукти“ ООД извършва ежегодно допълнителни
инспекции и инспекции без предизвестие на основа на процедура за анализ на риска - KF-05, при спазване на изискванията на чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
889/2008.
Докладът от инспекция и оценка със записите, включително необходимите коригиращи
действия се подписват от оператора/ подизпълнителя и от одитора на ЛАКОН. Копие от
оценката на място и несъответствията, ако е приложимо, се прилагат към досието.

2.3.2 Необявено оценяване
„ЛАКОН - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на
биологично произведени хранителни продукти“ ООД извършва ежегодно допълнителни
инспекции и инспекции без предизвестие на основа на процедура за анализ на риска- KF-05, при спазване на изискванията на чл. 92в, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
889/2008. Операторът/ подизпълнителят не се уведомява преди необявена проверка.
Прилага се процедура ЛАКОН K-F-05- „Анализ на риска и честота на контролните
посещения“.
Документите, посочени в точка 2.1, трябва да бъдат използвани; обаче,трябва да се
направи селекция в зависимост от структурата на дейността на оператора и историята на
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контрол. Точките, които трябва да бъдат контролирани са посочени в документите за
оценка.

2.4 Проби и анализи
„Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД взема и анализира проби, за да установи
наличието на продукти, които не са разрешени за биологично производство, или методи,
които не са в съответствие с правилата за биологичното производство, или да открие
възможно замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти. Броят на
пробите, които ЛАКОН взема и анализира всяка година, съответства най-малко на 5 % от
броя на операторите и подизпълнителите в България, които се намират под негов надзор.
Подборът на операторите, от които се вземат проби, се извършва в съответствие с
процедура ЛАКОН K-F-05- „Анализ на риска и честота на контролните посещения“. В тази
обща оценка се вземат предвид всички етапи на производството, подготовката и
разпространението, както и да гарантират, че в партидите няма забранени субстанции в
момента на износа.
„Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД взема и анализира проби във всички случаи, при
които са налице съмнения за използване на продукти или техники, които не са разрешени
за биологично производство. В подобни случаи не се прилагат изискванията за
минимален брой проби за анализ. ЛАКОН може да вземе и анализира проби във всеки
друг случай за установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за
биологично производство, за проверка на методи на производство, които не са в
съответствие с правилата за биологичното производство, или за откриване на възможно
замърсяване с неразрешени за биологично производство продукти.
Пробите се вземат от одитор на ЛАКОН съгласно процедура ЛАКОН K-F-07- „Вземане на
проба“.

2.5 Поддържане на Сертификата и коригиращи действия в случай на
несъответствия
Одиторът представя резултата от годишното оценяване, включително и оценката в
офиса на ЛАКОН. Ако са установени сериозни несъответствия във връзка с
етикетирането и пускане на пазара на продукти, отнасящи се за биологично призводство,
одиторът незабавно осъществява контакт с офиса на ЛАКОН.
„Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД прилага мерките, предвидени в Приложение № 3
към чл. 40, ал. 6 от Наредба № 1/ 2013 г. на МЗХ, за всички оператори/ подизпълнители,
подлежащи на контрол за биологично производство в случаите, когато бъдат установени
пропуски, нередности или нарушения на действащата нормативна уредба. В случай на
основни несъответствия, сертификатът не се издава, докато несъответствията не бъдат
отстранени. Подробностите са изложени в процедура ЛАКОН F-F-03- „Каталог за мерки и
санкции“ и в процедура на ЛАКОН K-F-08- „Обмен на информация с други контролни
органи и с компетентния орган“.
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3. Разкриване на информация
3.1. Защита на личните данни за операторите, намиращи се под контрол
„Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на
биологично произведени хранителни продукти“ ООД следи за спазване на изискванията
за защита на личните данни за операторите, намиращи се под контрол, определени от
държавите членки, съгласно Директива 95/46/ЕО, съгласно чл. 92д) в) vi от Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията и Закон за защита на личните данни /2002.
ЛАКОН ООД е регистрирано от 18.03.2015 г. като Администратор на лични данни в
Комисията за защита на личните данни под № 414970 съгласно Закон за защита на
личните данни /2002. Служителите на ЛАКОН са длъжни да не разгласяват и да не се
възползват за свое или чуждо облагодетелстване от информацията, представляваща
защитена от закон тайна, която им е станала известна при осъществяване на тяхната
дейност. Това задължение продължава и след изтичането на договора за сертификация.
Всеки член на персонала на „Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и
сертифициране на биологично произведени хранителни продукти“ ООД подписва
Декларация за конфликт на интереси и конфиденциалност- UK-F-08.
ЛАКОН предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити
данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от
неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни
форми на обработване
3.2. Разкриване на трета страна
Ако операторът/ подизпълнителят желае определена информация да бъде разкрита на
трето лице (напр. организация, асоциация), то операторът/ подизпълнителят трябва да
даде на ЛАКОН писменото си съгласие за разкриване на тази информация. Преди
данните на клиента да се поставят на интернет сайтове, трябва да бъде получено
разрешение от клиента.
3.3. Оповестяване, изисквано от закона
Когато законът изисква информацията да бъде разкрита на трето лице, ЛАКОН
информира оператора за разкриването на информацията, като спазва изискванията за
защита на лични данни, установени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
„Лакон - Частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично
произведени хранителни продукти“ ООД попълва електронната база данни на
производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни
за всеки оператор в срок до три дни от подписване на договор за контрол и сертификация
съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007 и чл. 37. от Наредба 1/2013
МЗХ. Също така ЛАКОН попълва информация за всяка промяна на обстоятелствата по
договора за контрол и сертификация в базата данни в срок до три дни, както и актуални
писмени доказателства съгласно чл.92б от Регламент (ЕС) 889/2008. Промените в
обстоятелствата се вписват, без да се заличава информация по предходни вписвания.
При установяване на допуснати технически грешки в базата данни то същите се
отстраняват своевременно от ЛАКОН.
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