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Кратка информация за изискванията при органично 
събиране на диворастящи  
 
съгласно изискванията на Европейския регламент (ЕО) 834/2007*, Европейски 
регламент (ЕС) 2018/848, the US National Organic Program (NOP), JAS, и 
политиките на CERES  

 
 
1. Какво означава събиране на диворастящи 
❖ Трябва да бъде устойчиво 
❖ Да не нанасят вреди на околната среда 
❖ Трябва да бъде извършвано в незамърсени и чисти площи 
❖ Трябва да бъде добре документирано, така че продуктът да може да бъде проследяван 

по произход 
 
2. Устойчивост 

✓ Трябва да се избягва прекомерното събиране на диворастящи  
✓ Растения и плодове от Червения списък на забранените растения, както и всички 

други застрашени видове не трябва да бъдат събирани 

✓ Щетите за самото растение трябва да са минимални; 
✓ Основно правило е, че не повече от 60 % от цветовете и листата, не повече от 70 % 

отплодовете и 5 % от корените и кората могат да бъдат събирани от един и същ 
обект. Тези проценти за едни видове могат да бъдат по-високи, а за други – да бъдат 
по-малки. 

✓ Фирмата трябвя да извършва оценка на наличните ресурси на събираните видове 
✓ Събирането на диворастящи трябва да се съобразява с правилата за събиране, 

установени от отговорника. 
 
3. Влияние върху околната среда 

✓ Събирането не трябва да разрушава или да застрашава съществуването или 
храненето на другите организми 

✓ Хората, които участват в процеса на събиране не трябва да оставят след себе си 
отпадъци, да създават опастности от пожари, да извършват незаконен лов и др. 

 
4. Участъци и площи, от които не трябва да се събират диворастящи 

 
      Събиране на диворастящи не трябва да се извършва 
 

✓ в близост до големи градове, индустриални центрове, ядрени източници 

✓ близо до пътища 
 

Трафик на превозни 
средства за 5 минути 

< 3 3 - 15 16 - 50 51 - 100 > 100 

Разстояние, което трябва да 
бъде спазвано 

няма 25 50 100 200 

 
 
 

✓ на конвенционални полета или ливади 
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✓ в гори и гористи местности, където са използвани пестициди през последните 3 
години 

✓ на площи, които отстоят на разстояние 20 метра от конвенционални полета, където 
са използвани пестициди (50 метра в случай на овощни градини с голямо 
приложение на пестициди) 

✓ в близост до бунища (20 до 100 метра, в зависимост от размера на бунището), 
железопътни линии и други локални източници на замърсяване. 

 

5. Обучение на берачите и контрол върху процеса на беритба 
 

✓ Берачите трябва да бъдат добре обучени за техниките на беритба, максимално 
допустимите количества (виж 2), влиянието на беритбата върху околната среда (виж 
3), подходящите за беритба места (виж 4) 

✓ Изпълнението на тези правила трябва да бъде наблюдавано от отговорник; това 
най-добре се постига, когато беритбата се извършва от организирани групи. 

 
6. Водене на записи, проследяемост и етикетиране 
 

✓ Фирмата или отделният човек, които организира беритбата трябва да представят 
план за управление на стопанството 

✓ Трябва да бъдат представени подробна карта на района, в които ще се извършва 
беритбата (за предпочитане мащаб 1:50 000, но не по-малък от 1:250 000), местата 
на събиране, местата на продажба на едро; критичните площи (виж 4) трябва да 
бъдат отбелязани на картата. 

✓ Записи на купените, на продадените и на съхранените количества на всички нива 
трябва да бъдат съхранявани 

✓ Операторите трябва да се стремят към проследяемост на продукта обратно до 
района на събиране 

✓ Всички продукти, предназначени за продажба, съхраняване и транспортиране 
трябва да бъдат надлежно етикетирани; етикетите трябва да съдържат 
информация за продукта, количество, произход, дата на опаковане, че са органични 
и сертифициращ орган 

✓ Като допълнение JAS изисква т.нар. “grading” записи: преди продажбата 
продуктите трябва да имат JAS лого, производителят трябва да попълни JAS 
стандартите 

 
7. Манипулации след прибиране, почистване 

✓ Трябва да се избягва контактът със замърсители по време на манипулациите след 
прибиране на продукцията (транспорт, сушене, замразяване, съхраняване и др.) 

✓ Потенциални замърсители, включително детергенти, дезинфектанти, роденциди, 
фумиганти, препарати за предпазване на дърво и др. 

✓ По време на прибирането и на всички етапи от следберитбените манипулации, 
продуктите трябва да бъдат обработвани при подходящи хигиенни условия. 
 

8. Превантивни и предпазни мерки 
Това е ново изискване по общите правила. Новият регламент (ЕС) 2018/848 
подчертава важността на отговорностите на операторите: 

✓ Операторите трябва да предприемат превантивни мерки на всеки етап от 
производството, подготовката и дистрибуцията, когато е подходящо, за да 
осигурят опазването на биологичното разнообразие и качеството на почвата, да 
предотвратят и контролират вредители и болести и да избегнат отрицателни 
въздействия върху околната среда, здравето на животните и здравето на 
растенията . Те следва също така да предприемат, когато е уместно, 
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пропорционални предпазни мерки, които са под техен контрол, за да избегнат 
замърсяване с продукти или вещества, които не са разрешени за употреба в 
биологичното производство в съответствие с настоящия регламент, и да 
избегнат смесването на органични, преходни и небиологични продукти. 

 
9. Терминология използвана от CERES 

Термините като "зона на беритба", "място за беритба", "берач", "център за изкупуване" и 
др. се използват по различен начин от различните лица. CERES използва следната 
терминология,. Това е важно за избягване на някои недоразумения по време на процеса 
на кандидатстване и сертифициране: 

a. На тази (примерна) 
карта, розовите зони 
образуват "зоната за 
беритба". Жълтите 
зони са "рисковите 
места", които трябва 
да се избягват при 
беритбата. Предвид 
мащаба, посочен на 
карта (500 м), 
размерът на 3-те зони 
за беритба ще бъде 
приблизително 3 + 

0.25 + 0.25≈ 3,5 km2. 

 
b. Отбелязаното с 

червения квадрат(т.е. 
повече или по-малко 
площта, която можете 
да наблюдавате от 
една точка) е това, 
което наричаме 
„място за беритба”. 
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c. Това са двама 
"берачи" "събирачи". 
Някои хора използват 
"берачи", когато се 
отнасят до "център за 
изкупуване" (виж по-
долу) или "групи 
колектори". Моля, 
придържайте се към 
нашата 
терминология, когато 
кандидатствате за 
сертифициране от 
CERES! 

 

d. Това наричаме 
„център за 
изкупуване“. Други 
често използвани 
термини са „място за 
събиране“, “пункт на 
едро „, „център за 
събиране“, „място за 
изкупуване 

 

 
 
 
*Забележка: В границите на Европейския съюз тези изисквания трябва да бъдат стриктно прилагани. Продуктите 

от „Трети страни” извън ЕС се считат като „еквивалентни”. За допълнителна информация, моля вижте в документ 
Политика 4.1.1 на CERES за Трети Страни, която е комбинирана с Регламент (ЕО) 834/07 и (ЕО) 889/08 и други 
наши политики, и по този начин отговаря на "СЕРЕС еквивалентен стандарт". 

**Забележка: Стандартът в Рег. (ЕС) 848/18 относно дейността „Събиране на диворастящи“ не е точно определен. 
Единствено приложение II, част 1, 2.2 се отнася до специфичните правила за събиране на диворастящи. Политика 
4-1-4 има за цел да запълни тази празнина и дефинира подробно условията, при които операторите с дейност 
„Събиране на диворастящи“ могат да бъдат сертифицирани като „биологични“, съгласно Регламент (ЕС) 848/18. 

! Моля обърнете внимание, че това са само най-основните изисквания на органичните стандарти. 

Операторът трябва да познава, разбира и изпълнява всички изисквания на съответните 
стандарти.  
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