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Системи за проследяемост на храните в ЕС  
 
По своята същност, преминаването на една хранителна съставка по веригата на 
доставка я излага на редица рискови въздействия, с които нейната безопасност 
може да бъде нарушена. Ето защо се налага създаването и прилагането на 
систематична методология за определянето на ефективни, съразмерни и 
целеви мерки или други действия за опазване на здравето на крайния 
потребител, сред които задължително се налага потребността от 
проследяемост на храните по техния път от първичния производител до 
крайния потребител.  
 
Сред основните принципи за функциониране на Европейски съюз е свободното 
придвижване на хора, капитали и стоки. Свободното движение на безопасна  и 
здравословна храна представлява съществен аспект на вътрешния пазар и 
значително допринася за здравето и благосъстоянието на гражданите и на 
техните социални и икономически интереси1. От тази гледна точка, правната 
рамка за управлението на качеството на храните и напитките, следва да 
обезпечава унифициран формат за производство, преработка, транспорт, 
съхранение и разпространение на храните за населението на съюза.  
 
Европейската регулаторна рамка обхваща изцяло веригата на доставки на 
храни и напитки, залагайки точни критерии, относно качествените стандарти 
за безопасност на храните и напитките, като целта е да се гарантира най-високо 
ниво на безопасност за Европейските потребители и тяхното здраве. 
 
В същото време са констатирани съществени различия на концепциите, 
принципите и процедурите, предвидени в нормативната уредба на различните 
държави-членки, а приемането на национален регламент в една държава-
членка, без това да е хармонизирано, води до усложнения и ограничения на 
основните принципи на ЕС за свободно движение на стоки. Ето защо, в 
регулаторната рамка на съюза са предвидени срокове за съгласувателни 
процедури, с които да се подсигури свободното функциониране на вътрешния 
пазар.  
 
В Регламент (ЕО) №178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 2002 г., 
се регламентират подробно принципите и изискванията за общностно 
законодателство в областта на храните. В същия регламент се набелязва 
създаването на Европейски орган по контрол на храните, както и процедури за 
спазването на тяхната безопасност.  

                                                           
1 (1) преамбюл към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 
2002 година 
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Предвид заложените цели да се опазва в максимална степен здравето на човека, 
в регламента се залага принцип, според който всички приемани в страните-
членки правни норми в областта на храните и фуражите следва да се основават 
на оценка на риска, анализ на риска, управление на риска и споделяне на 
информация за риска. 
 
Само в България повече от десет закона уреждат правно функционирането на 
хранителната верига - Закон за храните, Закон за здравето, Закон за 
ветеринарномедицинската дейност, Закон за генетично модифицираните 
организми, Закон за фуражите, Закон за защита на животните, Закона за защита 
на растенията, Закон за генетично модифицираните организми, Закон за 
животновъдството, Закон за опазване на околната среда, Закон за 
пчеларството.  
 
Считано от юни 2020 г, в България действа и Закон за управление на 
агрохранителната верига. Този закон регламентира цялостния процес на 
производство, транспорт и дистрибуция на хранителни продукти, като урежда 
дейността на органите, осъществяващи държавната политика, официалния 
контрол и други официални дейности по агрохранителната верига; органите, 
осъществяващи оценка на риска по агрохранителната верига и обмен на 
информация за риска по агрохранителната верига; общите изисквания при 
осъществяване на официален контрол и други официални дейности по 
агрохранителната верига на територията на Република България; 
специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол и други 
официални дейности върху храните на територията на Република България.  
 
Очакванията са законът да реши фрагментираността в регулацията на 
хранителния сектор и да разграничи компетенциите и функциите на отделните 
органи, осъществяващи анализ и контрол. Чрез закона се делегират права на 
Център за оценка на риска към Министерството на земеделието и храните 
относно превенция и планиране на управлението на рискове в процеса на 
подсигуряване на безопасност на храните в страната. Специална глава в 
проекта описва мерките, които се предприемат за управление на кризи, 
свързани с храни и фуражи. Предвижда се съответните министерства да 
изготвят оперативни планове за управление на кризи. Те ще се изпълняват 
незабавно, когато се установи сериозен риск за здравето на хората, животните 
или растенията. 
 
Налагат се строги санкции срещу нерегламентирано производство, преработка 
или предлагане на храни и хранителни продукти.   


