
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rainforest Alliance устойчиво земеделие 

Сертификация на производители – информация за 

услугата 

www.preferredbynature.org 

 

Какво представлява Rainforest Alliance сертификацията на производители за устойчиво 
земеделие? 

Тази сертификация е приложима за земеделски производители, които се стремят да изпълнят 

изискванията на Rainforest Alliance стандарта за устойчиво земеделие, който включва социални, 

икономически и екологични критерии. Сертифицираните производители получават възможност да 

използват търговската марка на Rainforest Alliance Certified™ - представлява престижен етикет 

който може да се поставя върху пазарни продукти, произведени в сертифицираните площи.  

В момента повече от 100 земеделски култури са сертифицирани по Rainforest Alliance устойчиво 

земеделие, въпреки това всяка законна култура, отгледана в страни с Rainforest Alliance 

оторизирана държавна политика може да получи Rainforest Alliance сертификат след положителна препоръка, базирана на 

резултатите от сертификационен одит.   

 

     

 

Какви са критериите за получаване на сертификат за производители? 

Производителят трябва да е в съответствие със сертификационните изисквания на стандарта за устойчиво земеделие и 

сертификационните правила. 

Стандартът за устойчиво земеделие на Rainforest Alliance е основата за сертифицирането по Rainforest Alliance, като се 

допълва от подкрепящи политики. За някои страни и теми се разработват допълнителни политики при необходимост. 

Стандартът за устойчиво земеделие е базиран на следните принципи за устойчивост: 

• Ефективно планиране и управленска система 

• Опазване на биологичното разнообразие 

• Опазване на природните ресурси 

• Подобрен поминък и благополучие на хората 

• Устойчиво производство на добитък 

Можете да намерите всички политики, стандарти и ръководства, свързани с одитираните и сертифицирани дейности 

на интернет страницата на Preferred by Nature. За други езици посетете Библиотеката на Rainforest Alliance. 

 

Какви са цените за сертификация по Rainforest Alliance устойчиво земеделие? 

• Таксите за одит включват хонорарите на одиторите и други технически експерти или преводачи, участващи в 

одита. 

• Пътните разходи включват разходи за наземен и въздушен транспорт, храна и нощувки за одитиращия екип по 

време на одитните дни. 

• Продължителността на одита и екипа трябва да се определят за всеки одит, на основата на обхвата на 

сертификата, продуктите, производствената площ, цялата площ, географското местоположение и броя на 

производствените ниви и обекти (например производствени обекти), включени в обхвата. 

• Отстъпки от таксите за одит са възможни, когато одитираната организация може да осигури нощувки, храна, 

въздушен и наземен транспорт за одитиращия екип или други приложими пътни разходи. 

• Таксите включват проверка на одитния доклад от одобрени рецензенти, независими от одитния процес. 

https://www.nepcon.org/library/standard/rainforest-alliance-sustainable-agriculture-standard
https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/libraries/resource-library/
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• Административните такси обхващат планирането на одита, управлението на сертификата, управлението на базата 

данни и издаването на сертификат. Други услуги като достъп до Rainforest Alliance Marketplace, използване на 

етикет и клиентски услуги също са включени. 

• Хонорари за административния персонал, офисни разходи и комунални услуги също са включени. 

 

Какво включва сертификационния процес? 

Земеделците и групите от производители, търсещи възможност да предлагат продукти с името Rainforest Alliance и 

Rainforest Alliance Certified™ (RAC™) етикет трябва да са в съответствие с критериите на Rainforest Alliance стандарта за 

устойчиво земеделие (RA SAS). Сертифицираните производители също така трябва да подпишат лицензионно 

споразумение, за да продават продуктите си с името Rainforest Alliance или RAC етикет и да получат одобрение чрез 

Rainforest Alliance Certified Marketplace, за да използват Rainforest Alliance търговските марки.  

Rainforest Alliance Farm сертификатите по устойчиво земеделие за земеделци и групи от производители, участващи в 

производството на културите се издават за период от 3 години. Ние провеждаме начална оценка като основа за 

сертифицирането. В последствие е необходимо провеждането на годишни одити за поддържане на сертификата. 

 

Кои търговски марки можем да използваме? 

Rainforest Alliance логото и търговските марки са добре познати на пазарите в Европа и Северна Америка. Те могат да се 

поставят върху сертифицираните продукти и да се използват с рекламна цел, ако сте регистрирани в Rainforest Alliance 

Marketplace и имате подписано лицензионно споразумение за използване на търговски марки след регистрацията си в 

Marketplace. Rainforest Alliance ще одобрява използването на търговските марки от вас, а Preferred by Nature, като 

сертифициращ орган по време на одит ще проверява дали имате лицензионно споразумение, дали системата за заявка за 

одобрения работи и дали действителното съдържание на продуктите съответства на обозначението. 

 

Как да поддържам моя сертификат? 

След получаване на сертификат по Rainforest Alliance устойчиво земеделие се провеждат годишни одити през 

тригодишния период на валидност на сертификата ви. След този тригодишен сертификационен период, ако вашата 

компания желае да продължи сертификационния си статус е задължително провеждането на нов сертификационен одит. 

Първо е необходимо да изпратите основна информация за вашата организация и да 

подпишете Договор за сертификация с Preferred by Nature.  

След това е необходимо да бъдете подготвени за одитния процес като гарантирате 

съответствие с всички изисквания на Rainforest Alliance стандарта за устойчиво земеделие, 

сертификационните правила и политики.  

Това включва дейности като разработването на интегрирана и ефективна земеделска система 

за планиране и управление (процедури, планове и записи), определяне на отговорници и 

обучение на съответните служители. Preferred by Nature ще определи лице за контакт, което 

ще отговаря на вашите въпроси по време на одитния процес. 

RA SAS Farm одитите обикновено се провеждат на място. Проверка на документи, интервюта 

с ключови служители и работници, анализ на проследяемостта, посещение на полетата и 

производствените помещения на организацията са основните дейности, включени в един 

одит на място. 

1. Подаване на 

документи 

2. Вашата 

подготовка 

3. Одит на място 

4. Доклад и 

сертифициране 

https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/certification/agriculture/resource-item/rainforest-alliance-sustainable-agriculture-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/business/solutions/certification/agriculture/resource-item/rainforest-alliance-sustainable-agriculture-standard/
https://marketplace.ra.org/?_ga=2.236701954.2067972730.1573476974-802280558.1570714458
https://www.nepcon.org/library/template/nepcon-certification-agreement-template

