Обща информация за ЛАКОН ООД
Потребителите по целия свят са все по загрижени за безопасността на храните,
околната среда , използването на продукти от генетично модифицирани
организми. Използването на пестициди, препарати за усилване на растежа,
химически торове, антибиотици води до производство на по-евтина, но с по-ниско
качество храна и носеща рискове за здравето.
Биологичното земеделие насърчава естествения цикъл на развитие, като
успешно използва сеитбооборота, микроорганизмите и почвената фауна. Използват се
подходящи земеделски техники, забранено е използването на агро-химикали и се
насърчават методите за отглеждане на животните близки до техния естествен начин на
живот.
Сертификация на биоземеделието и биопроизводството на храни
За да се гарантира чистотата на биологичното производство на храни от растителен и
животински произход трябва да се спазват точно определени стандарти. Цялата верига
от фермата до крайния консуматор трябва да бъде контролирана и сертифицирана от
независим и акредитиран контролен орган.
Сертифициращата организация ЛАКОН ООД е с основни офиси в Германия и
Австрия. Организацията има офиси и представители по целия свят като основните
сфери на инспекция и сертифициране са Биологично производство и IFS (International
Food Standard). ЛАКОН ООД е акредитирана под № D-ZE-14009-01-00 съгласно DIN
EN 45011:1998 от DAkkS- Германска служба по акредитация.
В България, ЛАКОН ООД работи от 1999 година. Съгласно Разрешение № BGBIO-05 /28.02.2014 на Министъра на Земеделието и Храните ЛАКОН ООД има право да
извършва контрол на биологично производство под кодов № BG-BIO-05 и да използва
знака за биологично производство за означаване на контролираните продукти.

Сертифициращата организация ЛАКОН ООД извършва независим
контрол и сертификация за биологично производство съгласно
изискванията на :






Регламенти 834/2007 и 889/2008 на ЕС
National Organic Program (NOP) USDA
BioSuisse- сертифициране за Швейцария
International Food Standard (IFS)
EurepGAP

ЛАКОН ООД работи с добре обучен и високо квалифициран персонал в областта на
биологичното производство
ЛАКОН ООД екипът инспектори работят еднакво добре в България и в чужбина
ЛАКОН ООД гарантира пълното запазване на търговската тайна на своите клиенти

ЛАКОН ООД предлага независим контрол и сертификация на :





Фермери, сдружения от индивидуални фермери
Преработватели, сдружения от производители,
Търговци на биологична продукция
Износители и вносители на биологична продукция.
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
-Свързвате се с ОФИСА на ЛАКОН – моб: 088 865 6327, 062 600 547;
имейл: office@lacon-bg.com и заявявате биологичното производство, което смятате
да сертифицирате
-ЛАКОН ще ви изпрати формуляри за кандидатстване в зависимост от сертификата,
от който се нуждаете. Допълнителна информация на: www.lacon-bg.com
-Анализирайте внимателно информацията и преценете дали отговаряте на условията
за сертификация. Ако изпитвате затруднения при попълването ЛАКОН ще Ви насочи
към подходящи консултанти във Вашата сфера на биологично производство
-Възможен е и предварителен одит и оценка на готовността за сертификация от
инспектор на ЛАКОН
-Изпратете попълнените формуляри в ОФИСА на ЛАКОН- имейл:
office@lacon-bg.com или на адрес за кореспонденция: гр.Велико Търново;
п.к.5000; бул.”България”№14Б
-В срок от 7 работни Вие ще получите конкретна оферта и договор за контрол и
сертификация за Вашето биологичното производство
-След подписване на договора процедурата по сертификация започва

Контрол и сертификация на биологично производство
-Управителят на ЛАКОН назначава инспектор за Вашето биологично производство и се
прави предписание какви документи трябва да представите за първоночалната инспекция
-След като сте готови с документите се определя дата за първоночалната инспекция
- Инспекция –обхваща всички сфери на Вашето биологично производство и инспекторът
попълва формулярите за инспекция
-В срок от 7 работни дни инспекторът представя формулярите и своя доклад за резултата от
инспекцията пред СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ на ЛАКОН
-В срок от 14 работни дни СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ дава своето становище,
предписания и срокове за отстраняване на несъответствията, констатирани по време на
инспекцията
-След отстраняване на несъответствията Ви се издава сертификат или се изтъкват
причините, поради които Ви се отказва
- След издаването на сертификат ЛАКОН извършва годишни одити и внезапни проверки за
изпълнение стандартите на биологичното производство

