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Раздел 1 
Марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ е регистрирана в Служба за патенти и търговски марки при 
Италианското министерство за икономическо развитие, под N CT2009C000425 на 11.12.2009, 
ред 87, и е собственост на Анджело Салваторе Мауджери.  
 
Марката се състои от овална форма със зелен фон и бял надпис ECOGRUPPO ИТАЛИЯ с бяло 
тире между двете думи. 
 
 Раздел 2 
 
Операторите, които приемат метода на биологичното производство и са допуснати до 
системата за контрол на ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД, може да изискат разрешение за 
използването на тази марка, за да етикетира сертифицирани продукти, когато те са установени 
като биологични от Техническия комитет за сертифициране на ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД и 
отговарят на Общите условия за сертифициране на биологични продукти  (REG 001). Ако има 
правила за производство на продукта, за който операторът е поискал разрешение за 
етикетиране с марката Екогрупо Италия, операторът трябва да се придържа към тях в 
допълнение към предвидените правила за биологично производство на Европейско или 
нацинолна ниво.  
 
 
Раздел 3 
Стопанството/фирмата изискващо марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД, трябва да спазва 
разпоредбите на настоящия правилник за изплозването на търговската марка „ЕКОГРУПО 
ИТАЛИЯ ООД“. Тази наредба влиза в сила едновременно със стартиране на управление на 
контрола на стопанството. 
 
 Раздел 4 
Едва след получаване на потвърждение от Техническата комисия по сертифициране на 
Екогрупо Италия ООД, че стопанството отговоря на изискванията за биологично производство, 
тогава то може да използва този етикет върху своите рекламни материали и издания заедно със 
своето лого или корпоративен код. 
 
 Раздел 5 
 
При оператори, които не са въвели метода на биологичното производство за цялото си 
стопанство, марката "ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД",  трябва да се използва внимателно, за да не 
се объркат етикети, рекламни материали или публикации. В този случай марката се използва 
само когато има ясно позоваване на метода на биологичното производство и за продукти, 
получени по този метод. 
 
 Раздел 6 
Когато корпоративната марка и марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ се поставят едновременно 
върху един продукт по едно и също време, тогава трябва да бъдат спазени следните условия: 
 

- Името или логото на компанията трябва да бъдат доминиращи на етикета в сравнение с 
марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ: размера на търговската марка на производителя трябва да бъде 
най-малко два пъти по-голяма от размера на търговската марка „ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ“;  
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- Марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ трябва да бъде ясно свързана с контрола на метода на 
биологичното производство, като по никакъв начин не трябва да бъде свързана с 
качеството на продукта; 

- Марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ не може да се поставя на визитните картички на 
персонала и/или служителите на контролираните стопанства.  
 
Размери на марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ  и използвани цветове: 

- ярко зелен цвят, палитра 369 С, с бял надпис Ecogruppo Italia  
- лого в черно бяла при черен фон 50%. 

 
Размери и цветове, различни от тези, описани по-горе, могат да се използват само с 
писменото разрешение от Екогрупо Италия ООД, този материал тряба да бъде 
прочетен и указанията спазвани. 
 

Раздел 7 
 

Специфични случаи при частично или пълно отнемане на лиценза:  
- В случай на частично отнемане, когато стопанството използва марката ЕКОГРУПО 

ИТАЛИЯ, сертификацията на продуктите, за които се отнася несъответствието, трябва да 
бъде спряна незабавно и да се преустанови разпространението им, като и на материали 
които носят обозначение с  търговската марка;  

- В случай на пълно отнемане, стопанството използваща марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ се 
изключена от системата за контрол относно биологичното производство, в този случай 
трябва незабавно да се преустанови използването на марката ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ и 
разпространението на материалите и продуктите трябва незабавно да бъдат изтеглени от 
пазара . 

 
Раздел 8 

 
Техническите Инспектори при извършване на проверките в стопанствата, проверяват и за 
правилното използването на запазената марка ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ дали използването й е в 
съответсвтие с регламентираните изисквания на този документ, както и на действащото 
законодателство за етикетирането и употребата на етикетите. При неправилно използване на 
търговската марка "ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ ООД", в съответствие с тези разпоредби, се 
докладва от техническите инспектори за установените несъответсвия и/или нарушения. Всички 
спорове ще се разрешат от  компетентния съд в Катания.  
 

 Раздел 9 
 

Нарушението на тези разпоредби, от страна на стопанствата, ще бъдат предмет на разглеждане 
от Екогрупо Италия ООД като несъответсвие и ще бъдат взети мерки по отношение на 
стопанствата,  с оглед на тежеста на нарушението, както следва:   

- Нарушението се констатира писмено, дават се препоръки как да бъде коригирано и 
срок за изпълнение; 

- При случай на неточно изпълнение на коригиращите действия относно нарушението,   
Екогрупо Италия ООД спира сертификацията на стопанството, докато не бъдат взети  
необходимите и правилни коригиращи действия. 
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В случай на продължаващи и/или повтарящи се несъответствия и нарушения по време на  

периода на прекъсване на сертификацията се пристъпва към: отмяна на всички сертификиати, 
издадени от Екогрупо Италия ООД. 
 
Преднамереното и умишлено използване на марката Екогрупо Италия от акредитирани оператори 
или от трети страни, ще принуди Екогрупо Италия да потърси своите права чрез съдебен ред. 
 


