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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото ръководство описва действията на оператора в Регистър на 

производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, 

произведени по правилата за биологично производство при потвърждаване на данни 

въведени от Контролиращо лице (КЛ).  

 За по кратко изписване на наименованието на Регистър на производители, 

преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата 

за биологично производство в документа ще се използва термина Система. 

2 ВХОД В СИСТЕМАТА 

Препоръчителния браузър за ползване на Системата е Google Chrome. 

Началният екран за потвърждаване на данни от страна на Оператора се намират на 

следният адрес https://bioreg.mzh.government.bg/ . 

След въвеждането на адреса екрана за потвърждаване на данни изглежда по следния 

начин: 

 

 

https://bioreg.mzh.government.bg/
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С мишката се кликва върху надписа „Потвърждаване на данни за оператор“. 

След избор на надписа се визуализира следният екран: 

 

От полето „Контролиращо лице“ се избира от списък контролиращото лице. 

В полето „Оператор“ се въвежда идентификатор на оператора – ЕИК/ЕГН/ЛНЧ. 

Под полето „Временна парола“ се избира . След избор системата визуализира 

следното съобщение: 

 
 

При избор на бутон , Системата ще генерира временна парола, която се изпраща 

на e-mail-а с който е регистриран оператора. След нейното получаване и въвеждане в 
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полето „Временна парола“ изпратения Код се избира бутона  . След валидиране 

на паролата, потребителя е успешно е влязъл в Системата 

В случай, че се избера бутона   Системата няма да изпрати на мейла на 

оператора временна парола. 

3 ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДАННИ 

Потвърждаването на данни се извършва от следните менюта:

 

Оператора получава мейл за всяка направена промяна в неговите основни данни, 

информация за възникнало обстоятелство за договор (сключване, прекратяване, 

сключване на анекс, добавяне на подизпълнител към договор и прекратяване на 

анекс) и обекти. 

В случай че няма налични данни за потвърждаване от Оператор в някое от 

менютата Системата ще генерира следното съобщение 

. 

3.1 Основни данни  

На екрана се визуализира информация за потвърждаване от оператор. 
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На екрана се визуализира следната информация за оператора: 

 Физическо/юридическо или чуждестранно лице е; 

 Трите имена на оператора ако е физическо или чуждестранно лице 

 Трите имена на представляващия ако е юридическо лице; 

 ЕГН/ЕТ или ЕИК/БУЛСТАТ; 

 УРН на оператора ако е избран чек бокса „Оператора е бенефициент на ДФ 

Земеделие“; 

 Местоположение; 

 Адрес; 
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 Имейл – който следва да съответства на мейла посочен в КЕП, в противен 

случай Оператора няма да може да достъпи своите данни и да ги потвърди; 

 Уебсайт; 

 Телефон; 

 Статус – статуса по подразбиране, когато Оператора се създава за първи път 

е „Нов“, след активиране се променя на „Активен“; 

 Дейности – дейностите се актуализират в зависимост дали се добавят нови 

или се премахват, като тези действия следва да се проверят в „Договори“; 

За да се потвърдят данните от радио бутоните се избира 

и бутона . След потвърждаване данните са 

успешно потвърдени от Оператора. 

При избор на радио бутон 

 

се визуализира поле, в което се описва причината поради която Оператора не 

потвърждава своите данни. За да може КЛ да бъде уведомено за непотвърждаване 

на данните се избира бутона . 

След корекция от страна на КЛ в данните, Оператора ще бъде уведомен по имейл за 

настъпилата промяна. 
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3.2 Договори 

 

На екрана се визуализира информация за номер на договор. Данните за договор и Анекс 

се визуализират след избор на бутон . 
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Визуализира се информация за номер на договор и дата на сключване, начална дата е 

датата на влизане в сила на договора и крайна дата на договор, ако е посочена. За 

дейността, за която е сключен договора, както и анекс сключен към него, като за целта е 

посочен номер на анекса. 

Визуализира се информация за сключените договори с подизпълнител към основен 

договор за съответната дейност, номер и дата на сключване.  

В случай, че договора е прекратен статуса на договора няма да е „Активен“, а 

„Прекратен“.  
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За да се потвърдят данните от радио бутоните се избира 

и бутона . След потвърждаване данните са 

успешно потвърдени от Оператора. 

При избор на радио бутон 

 

се визуализира поле, в което се описва причината поради която Оператора не 

потвърждава своите данни. За да може КЛ да бъде уведомено за непотвърждаване 

на данните се избира бутона . 

В случаите, когато Оператор се прехвърля при друго КЛ, за да се осъществи 

прехвърлянето Оператора първо потвърждава прекратяването на договора, видно 
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от статус „Прекратен“ и потвърди желанието си да бъде прехвърлен към друго КЛ 

от „Прехвърляни дейности“. Едва след като се потвърди прекратяването на 

договора и прехвърлянето на дейности, МЗХГ ще може да прехвърли оператора. 

В случай, че Оператора не е съгласен и не потвърди своите данни от прехвърлянето 

МЗХГ има механизъм, по който оператора да може да сключи нов договор за 

дейностите, които не са били прехвърлени поради негово несъгласие. 

Условието Оператор да стартира дейност, която да е потвърдена от МЗХГ е той 

да си е потвърдил данните в „Основни данни“ и „Договори“. 

3.3 Обекти 

На екрана се визуализира информация за обектите на Оператор.  

 

 

След избор на бутон  се визуализира детайлна информация за обектите. 
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За да се скрие прозореца с информацията се избира бутона . 

За да се потвърдят данните от радио бутоните се избира 

и бутона . След потвърждаване данните са 

успешно потвърдени от Оператора. 
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При избор на радио бутон 

 

се визуализира поле, в което се описва причината поради която Оператора не 

потвърждава своите данни. За да може КЛ да бъде уведомено за непотвърждаване 

на данните се избира бутона . 

3.4 Прехвърляни дейности 

В този екран се визуализира информация коя дейност на Оператора към кое КЛ ще бъде 

прехвърлена, след неговото потвърждаване. 

 

За да се потвърдят данните от радио бутоните се избира 

и бутона . След потвърждаване данните са 

успешно потвърдени от Оператора. 

При избор на радио бутон 

 

се визуализира поле, в което се описва причината поради която Оператора не 

потвърждава своите данни. За да може КЛ да бъде уведомено за непотвърждаване 

на данните се избира бутона . 
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В случаите, когато Оператор се прехвърля при друго КЛ, за да се осъществи 

прехвърлянето Оператора първо потвърждава прекратяването на договора, видно 

от статус „Прекратен“ и потвърди желанието си да бъде прехвърлен към друго КЛ 

от „Прехвърляни дейности“. Едва след като се потвърди прекратяването на 

договора и прехвърлянето на дейности, МЗХГ ще може да прехвърли оператора. 

В случай, че Оператора не е съгласен и не потвърди своите данни от прехвърлянето 

МЗХГ има механизъм, по който оператора да може да сключи нов договор за 

дейностите, които не са били прехвърлени поради негово несъгласие. 


