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Процедури, цели и недостатъци на мерките 

 за изтегляне на храните от пазара 

Емблематичен пример, който аргументира нуждата и ползата от проследяемост 
в хранителния сектор е заразата с диоксин в обелките на кратофите от 2004 г.  
 
През есента на 2004 г., при стандартна случайна проверка за нивата на диоксин 
в млякото в една Нидерладска ферма, местните власти установяват завишени 
показатели от химичното съединение. Властите моментално блокират фермата 
от продажби на продукция и инициират проследяване на продуктите по 
веригата. Установява се, че заразена с химикала глина е използвана в процес на 
сортиране на картофи, при което обелките на картофите, които са използвани 
като фураж са заразени с диоксин. Алармирана е известителната ситема на ЕС 
(RASFF) 1и всички страни членки. Установява се още, че от същата глина са 
правени доставки до няколко преработвателни предприятия в Нидерландия, 
Белгия, Франция и Германия. Властите проследяват движението на партиди и 
храни, като блокират продукцията на над 200 ферми. Благодарение на системата 
за проследяемост, предприетите навременни мерки се предотвратява 
излизането на заразени хранителни продукти на пазара т.е. до крайните 
потребители.  
Производствената верига на храни и фуражи често е изграена от множество 
етапи. Започвайки с вноса на суровини или първично производство, докато 
стигне до крайния потребител. За всяки етап от хранителната верига и всеки 
процес, в правната рамка на страните членки на ЕС има ясно дефинирани и 
регламентирани роли и отговорности. В обобщен вид, те изглеждат така: 
 

                                                           
1 The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) – система за бързо уведомяване на рискове за храни и 
фуражи в ЕС, създадена 1979 г, и утвърдена с Общия Закон за храните - Regulation (EC) No 178/2002. 
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През април 2004 г., ЕС въвежда система за проследяемост на животните през 
границите на страните членки, под името TRACES (Trade Control and Expert 
System). Тя осигурява обща база данни за движението на животни, както въвтре 
в ЕС, така и в обмена с трети страни. В случай на зараза, TRACES има за цел да 
обезпечи процеса на идентифициране и изолиране на всички потенциално 
заразени животни. Системата е субсидирана от съюза с почти €12 милиона и 
стартира през януари 2005 г.  
 
Освен TRACES, ЕС субсидира и други системи за проследяемост на храните, като 
например FoodTrace (www.eufoodtrace.org), която стартира през 2002 и е 
насочена към частния сектор. Не са налични данни за успеваемостта на тази 
система, която е замислена да обедини налична информация и да я предоставя 
централизирано. 
 
Целта на всяка система за проследяемост на храните е да документира с 
измерими показатели степента на изпълнение на процедури и операции, на 
които е била подложена конкретна храна (или поне партида, към която тази 
храна принадлежи) по цялата верига на нейното движение от отглеждането й до 
до достигането й до крайния потребител, както и за вложените съставките.  
 
Наличието на системата за проследяемост е съществен елемент от системата за 
управление на безопасността на храните.  

Общи отговорности Действия при констатиране на проблем
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*да идентифицират и регистрират документално всяка информация за 

продуктите, на принцип "една стъпка напред и една стъпка назад", за 

всеки етап от хранителната верига

*Незабавно да изтеглят рисков продукт от пазара, включително да 

го изкупят обратно от крайните клиенти, ако е необходимо;                       

*Да унищожат всяка партида или серия от храни и фуражи, ако те не 

отговарят на стандартите за хранителна безопасност;                               

*Да информират компетентните органи за констатирания риск и 

предприетите действия за преодоляването му. 
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ки *Осъществява наблюдение на производството, преработката и 

разпространението на храни и фуражи, за да подсигури операторите 

имат въведени системи за проследимост;                                                

*Създават, въвеждат и прилагат система за наказания на оператори в 

хранителните вериги, които не отговарят на изискванията за 

проследимост на храните в ЕС. 

*Проверява дали операторите на храни и фуражи изпълняват 

задълженията си;                                                                                             

*Взема съответните мерки за подсигуряване на безопасността на 

храните;                                                                                                     

*Проследява рисковете обратно по веригата до първоизточника;                   

*Уведомява всички страни-членки чрез Системата за Незабавно 

уведомяване за храни и фуражи (Rapid Alert System).
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з *Създават и установяват специфични за сектора законодателство 

относно проследяемостта на храните и фуражите;                                        

*Хранителната и ветеринарна администрация на Европейската 

комисия провежда регулярни проверки, за да се увери, че операторите 

на храни и фуражи спазват всички изисквания и стандарти за 

хранителна безопасност - включително системи за проследимост на 

храните.  

*При наличието на риск, Европейската комисия известява страните 

членки, чрез Системата за Незабавно уведомяване за храни и 

фуражи (Rapid Alert System);                                                                                         

*Изисква от операторите на храни и фуражи информация, да 

въведат проследимост и да координират действия с националните 

институции;                                                                                                           

*Могат да въвеждат вносни/износни ограничения и мерки.

http://www.eufoodtrace.org/
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Настоящият доклад има за цел да разясни и стандартизира основните  
процедури  за  идентифициране и отстраняване от хранителната верига на 
храни, които не са безопасни за консуматора. Системите за проследяване и 
изтегляне от пазара на храни са част на системата за безопасност на храните. В 
доклада ползваме материали, разработени от Европейски Институт, 
Експертния Съвет на Асоциацията на месопреработвателите в България и 
Асоциацията на млекопреработвателите в България, въз основа на 
Ръководството на Кон- тролния орган по безопасността на храните на 
Ирландия (КОБХИ), изпъл- нителните   агенции,   хранителната индустрия и 
Хранителната и питейна федерация към Ирландската конфедерация на 
стопанските субекти и работодателите (ИКБОР) и материали на Европейската 
асоциация на ме- сопреработвателите. 

Известно е, че и в най-добре управляваните обекти в сферата на храните, 
въпросът за безопасността на хранителните продукти не трябва да бъде 
подценяван. Познати са инциденти в резултат  на  пропуски  в  технологията на 
производство, на пакетиране, съхранение и други. За стопанските субекти в 
сферата на храните е важно  да  разберат,  че  възникването  на проблем с 
безопасността на храните е реално и следователно те трябва да  планират  
действията  си  предварително.  Тези  системи  и  планове  се изпробват 
периодично, за да се гарантира тяхната ефективност, както и да послужат за 
изтегляне на рисковите храни от консуматорите и дистрибуторската мрежа. 

Отстраняването на продукти от пазара е неизбежно и поради други причини,  
несвързани  с  безопасността. Тези причини не са разгледани в настоящото 
ръководство, но въпреки това, описаните процедури са приложими и при 
подобни обстоятелства. Стопанските субекти в сферата на храните могат (по 
свое желание) да разширят системите си за изтегляне и проследяване на храни, 
така че те да обхващат и такива аспекти, които не са свързани с безопасността 
на храните. 

Системата за проследяване е основен елемент от системата за управление на 
безопасността на храните. Разработването на надеждна система за 
проследяване е средство, с помощта на което дадена организация за 
производство на храни може да проследи  всеки  хранителен  продукт, който не 
е безопасен. При инцидент, свързан с безопасността на храните, липсата на 
система за проследяване може да затрудни и забави значително изтеглянето на 
продукти от пазара или от дистрибуторската мрежа. Ето защо, стопанските 
субекти в сферата на храните е добре да се запознаят с проблема преди да 
преминат към частта, посветена на изтеглянето на продукти от пазара или от 
дистрибуторската мрежа. 
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Целта на системата за проследяване на храните е да идентифицира определена 
партида от продукти и суровини, използвани при производството им, след 
което да проследи тази партида и всяка отделна част от нея по време на 
производство и/или дистрибуция, до прекия потребител. 

  


