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Общи принципи и изисквания на ЕС за проследяемост на храните  
 
Общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните на 
територията на Европейски съюз е регламентирано съгласно  Регламент  (ЕО)  
No178/2002 на  Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година. 
С него създава Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на 
процедури относно безопасността на храните.  
 
Най-общо за гарантиране на безопасността на храните, в Европейския правен 
регламент са заложени: 

а/ изискванията при производство, преработка и дистрибуция на храни, 
включително и при продажба на храни от разстояние; 

б/  изискванията към опаковането, етикетирането, представянето и 
рекламата на храните; 

в/  правата и задълженията на бизнес операторите, които произвеждат, 
преработват или дистрибутират храни, включително функционирането на 
хранителни банки и безвъзмездното предоставяне на храни; 

г/ изискванията при производство и пускане на пазара на материали и 
предмети, предназначени за контакт с храни, както и правата и задълженията 
на бизнес операторите с такива материали; 

д/ компетентност на органите за официален контрол на храните; 
е/ координацията на държавната политика в сектор храни; 
ж/ компетентност на професионалните организации в сектор храни. 

 
В регламента се определя, че храните не са безопасни, ако се считат за: а) вредни 
за здравето; б) негодни за консумация от човека. При категоризиране на дадена 
храна за безопасна, се определя: а) нормалните условия за употреба на храната 
от потребителя на всеки етап от производството, преработката и 
разпределението; б) предоставената на потребителя информация, 
включително информацията на етикета или друга общо достъпна за 
потребителя  информация  относно  избягването  на  специфични 
неблагоприятни за здравето ефекти от конкретна храна или категория храни.  
 
Относно категоризацията на дадена храна за вредна за здравето се вземат 
предвид: а) не само  вероятните непосредствени и/или краткосрочни и/или 
дългосрочни ефекти на храната върху здравето на дадено лице, което я 
консумира, но и върху бъдещите поколения; б) вероятните кумулативни 
токсични ефекти; в) особената  здравословна  чувствителност  на  конкретна  
категория  потребители,  когато храната е предназначена за тази категория 
потребители.  
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Относно категоризирането на дадена храна за негодна за консумация от човека 
се взема предвид дали  тя  е  неприемлива  за  консумация  от  човека  съобразно  
употребата,  за  която  е предназначена, поради замърсяване вследствие на 
наличието на чужди вещества или по други причини, поради разлагане, 
влошаване или загниване.   
 
Европейските регламенти отделят специално внимание на етикетирането на 
всеки продукт, с ясно дефинирано изискване то да дава точна информация за 
крайната дата на срока на годност, след която се счита, че конкретната храна не 
отговаря на изискванията за безопасност. Списъкът на вложените съставки 
задължително трябва да бъде оглавен или предхождан от подходящо заглавие, 
което да се състои от или да включва думата „съставки“. В списъкът съставки 
следва да присъстват всички съставки на етикираната храна, в низходящ ред на 
тяхното тегло, регистрирано по време на употреба им при производството на 
конкретната храна. Чл. 16 и чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1169/2011 указват 
храните, които се освобождават изискването да носят обозначения със списък 
на съставките. Такива са пресни плодове и зеленчуци, включително картофи, 
които не са били обелени, нарязани или обработени по подобен начин. 
 
Сред основните принципи на ЕС за безопасност на храните, се отчита 
целесъобразността да се регулира производството на фуражи и тяхната 
употреба, когато се използват за отглеждане на животни за храна, независимо 
дали ще бъдат потребявани на вътрешен пазар или от трети страни. Отчита се, 
че непреднамерено или преднамерено замърсяване на храните за животни, 
както и подправянето и практиките на измами и недобросъвестни дейности 
във връзка с тези дейности могат да породят пряко или косвено въздействие 
върху безопасността на храните.1  По същата причина се отделя сериозно 
внимание на практиките в първичното производство.  
 
Аналогични съображения има и относно употребата на вода. Водата се приема 
пряко или косвено от човек и така има влияние върху здравето му, поради което 
от гледна точка на безопасност на храните, се допуска употреба на вода само и 
единствено, когато нейната пригодност за употреба е документира и 
съответства на съответни Европейски регламенти за безопасност на водата.  
 
За констатиране на всичко по-горе обаче, се залага изискване всички решения 
да се обосновават с научно обосновани, неопровержими и измерими данни, а 
оценките на данните да се осъществява по обективен и прозрачен начин.  
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Безопасността на храните по своята същност е ангажимент към потребителите 
и обществеността. За конкретни обстоятелства, когато е налице завишен риск 
от здравето и живота на потребителите, са предвидени предохранителни и 
превантивни мерки. Тяхното задействане обаче, може да доведе до нарушаване 
на принципите за свободно движение на материали и стоки в ЕС и отново 
налага потребността от близък контрол и навременен мониторинг за 
произхода и качеството на храните. Ето защо, на територията на съюза са 
създадени и контролни органи и е налице съгласие за прилагането на 
международни стандарти, а в случай на отсъствие на такива, те да бъдат 
разработвани.  
 
Особеност на функционирането на системата е, че в някои страни-членки е 
налице хоризонтално законодателство за безопасност на храните, което по 
същество делегира ангажимент на стопанските субекти да предлагат безопасни 
храни, но не решава въпроса със контрола и верификацията на крайния 
резултат. Това от своя страна отново подчертава потребността от активни 
инструменти за навременен контрол по качеството на храните и фуражите, за 
което е създаден единен Европейски орган за безопасност на храните, както е 
решено в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/2002.  
 
Липсата на ефективна система за събиране и анализ на общностно равнище на 
данни за веригата за доставка на храни се отчита като сериозен пропуск. Поради 
това следва да се изгради система за събиране и анализ на съответните данни в 
областите, които попадат в обхвата на компетентност на органа, под формата 
на координирана от него мрежа. Отправя се призив за преглед на вече 
съществуващите в Общността мрежи за събиране на данни в областите, които 
попадат в обхвата на компетентност на органа.2 Още тук законодателят отчита 
потребността от ефективно работещ механизъм за мониторинг и навременно 
наблюдение, който да регистрира всички отклонения и превантивно да 
сигнализира за тяхното наличие.  
 
В регулаторната рамка се допуска проявата на кризи, свързани с 
компрометиране на безопасността на храните и фуражите, за което има 
създадени правила и мерки за действие при спешни случаи и кризи, но за 
навременна защита на здравето и безопасността на хората.  
 
Отчита се, че балансиран и разнообразен хранителен режим е важна 
предпоставка за добро здраве на човека, като всяка отделна храна има 
относителна важност в общата хранителен режим. Масова практика е все 

                                                           
2 (49) преамбюл към РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 
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повече рекламни послания и етикети на различни храни, предлагани на 
територията на ЕС да съдържат хранителни и здравни претенции. За да се 
гарантира високо ниво на защита на потребителите в Европейския съюз и 
улесняване на техния избор, пуснатите на пазара храни, включително 
внесените от трети страни, се изисква да бъдат безопасни и носят обозначения 
и етикети съобразно всички изисквания на общността.  
 
Граничният контрол се осъществява в граничните инспекционни пунктове. 
Всеки граничен пункт, сграден фонд и техническо оборудване, персонал, 
процедури и документация, се одобрява от Европейската комисия. 
 
Всяка една пратка преминаваща през граничния инспекционен пункт подлежи 
на проверка на документите, идентичността, физическа проверка и 
дезинфекция и дезинфекция както на пратката, така и на превозното средство. 
 
Mоже да се заключи, че в ЕС съществува разнообразно и всеобхватно 
национално и общностно законодателство за безопасността на храните и 
напитките, но е важно да се отбележи, че в ЕС държавите-членки не могат да 
ограничават или забраняват търговия с храни или реклама на храни, които 
отговорят на изискванията на Европейския регламент, чрез прилагането на 
нехармонизирани национални разпоредби, регламентиращи претенциите, 
направени за някои храни или храните като цяло. Това само засилва 
необходимостта от инструменти за прецизен и точен мониторинг на произхода 
и качеството на храните и техните съставки. 
 
В общия план за управление на безопасност и качество на храните в ЕС се 
залагат принципите за: 

- Вменяване на отговорност на производителите; 
- Контрол на доставчиците; 
- Внедряване на добри производствени/аграрни практики; 
- Спазването на строги санитарни правила; 
- Анализ и управление на рисковете; 
- Прилагането на периодичен контрол; 
- Навременно и регулярно уведомяване на компетентните органи, 

а като коригираща мярка за констатирани отклонения се прилага изтегляне от 
пазара на опасни храни и фуражи.  


