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Съществуващи възможности за проследяемост 

Поделението на ООН за земеделие и храни FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nation), съвместно със Световната търговска организация WTO 
(World Trade Organization), създават комисията Кодекс Алиментариус (от 
латински – Комисия по хранително законодателство), както и разработват 
универсална система за управление на рисковете при оперирането с храни 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). В основата на тази система 
залягат целта да се анализират рисковете, да се управляват и да се 
предотвратяват. Системата залага фундамент от седем международно признати 
принци:  

1. Анализ на рисковете 
2. Определяне на критичните точки за контрол (КТК) 
3. Определяне на критични граници за всяка КТК 
4. Определяне на процедури на мониторинг на КТК 
5. Разработване на коригиращи действия 
6. Валидиране на разработения НАССР план 
7. Документация и записи на НАССР 

Същият подход се използва при почти всички системи за управление на качеството 
в производството на храните, тяхната преработка и разпространение, макар и с 
малки отклонения. При някои системи се добавя внедряването на добри практики, 
на база на които се счита, че отново се управляват и превантивно преодоляват 
потенциалните заплахи за безопасността на храните.  

НАССР е интегрирана широко в света, като се счита за един от най-приемливите 
систематизирани подходи за управление на безопасността на храните и напитките. 
В някои страни дори институционално се използва като инструмент за управление 
на безопасността на храните и фуражите, и е задължителна мярка.  

Съгласно Регламент 852/2004 ЕС. В България предприятията въвеждат поетапно 
НАССР до 01.01.2007, като първи са месопреработвателите - до 01.01.2006.  

От друга страна действат ISO (International Standard Organization) и GFSI (Global 
Food Safety Initiative), които също унифицират СУК. С подобен на заложения в 
HACCP принципен подход, макар и с нетолкова популярност се позлват стандартът 
за управление на качеството ISO 9001 (различни ревизии през годините); IFS Food 
(International Featured Standards), FSSC 22000 (Food Safety System Certification), 
програмата SQF (Safe Quality Food ) и др. Всички те регламентират принципен и 
системен подход за контрол и управление на процесите в хранителния сектор и 
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всички оператори в него. Ключов елемент за фунционирането на системата е 
регистрирането на операциите в документални записи, проверката на които 
следва да потвърждава резултатите. Основна логика на всички системи е, че 
спазването на стриктни правила, процедури и сигурност в изпълнението на 
заложените технологични карти за всяка операция, гарантира безопасността и 
качеството на крайния продукт. Представителни извадки и контролни проверки са 
задължителни.  

За да функционира ефективно, всяка СУК следва да се ползва с безусловната 
поддръжка на ръководството и числения състав на предприятието. СУК трябва да 
бъде разработена и внедрена като част от общите процеси на управлението на 
предприятието, регулярно обслужвана, тествана и одитирана. 

Ето защо, интегрирането на СУК по който и да е от изброените стандартизирани 
СУК по-горе е сложен процес, той допълва регулаторните изисквания и изисква 
силно индивидуализаране към дейността на всеки конкретен оператор по 
хранителната верига. Наличието на фунционираща система за управление 
безопасността на хранителните продукти, обаче предполага огромна доза 
самоконтрол, във вътрешната организация на оператора, което до голяма степен 
се отчита като рисков фактор от страна на външните за тази организация 
потребители.  

В тази връзка, друга система за управление на безопасността и качеството при 
храните и фуражите BRC (British Retail Certification), специално се обръща към 
темата за умишлените злоупотрени и манипулации на информацията (измами).  

Счита се, че месото и рибата, пчелния мед, млечните продукти, зехтин, билки и 
подправки исторически са били обект на злоупотреби, поради тяхната висока 
пазарна стойност и интереса за генериране на по-високи икономически ползи.  

Според   CWA (CEN Workshop Agreement), автентична храна е продукт, при който е 
налице пълно съвпадение на реалните характеристики и съответните за продукта 
претендирани ползи т.е. когато продуктът е точно това, което се твърди, че е. От 
друга страна, дефиницията за измама с храна или „измамна храна“ е разминаване 
между характеристиките на конкретния продукт и описанията за неговите 
качества. Видовете измами могат да бъдат: 

- видоизменение на храната или нейни съставки, 
- замяна на храната или нейни съставки, 
- смесване/разреждане с други храни или съставки (какъвто е примерът 

със зехтина, при смесване с други видове масла), 
- имитация на храни и съставки, 
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- представяне на неверна или подвеждаща информация при етикирането.  
 
Измамата с храни е умишлено действие, икономически мотивирано и следователно 
вреди на автентичността на храните, на безопасността и качеството на храните, 
респективно на доверието на потребителите и застрашава тяхното здраве.  
 
В Европа, с контрол на тези злоупотреби се занимават Европол и Интерпол, а 
операция OPSON VIII (2019), целяща да противодейства на злоупотреби с храни и 
напитки, и действията на организираната престъпност в сектора, пресича 
злоупотреби за над 16 хил. тона храна, остойностени на над 100 милиона Евро1. При 
проверките са установени по-ниски показатели на качеството при 16% от 
поверените стоки, опасни храни около 3,7% и некоректно етикирана и около 9%.   
 
Процесите в производство на хранителни и фуражи не могат да се оставят 
единствено на самоконтрол, което налага постоянно завишаване на нивото на 
изискванията към операторите в хранителните вериги. Въпреки, че внедряването 
на стандартизирани СУК:  

 Повишава разбирането на ръководството и персонала, относно 
потребността от прилагането на добри практики и процедури; 

 Осъществява наблюдение за съответствието на процесите по 
регулаторната рамка и установените стандарти за качество; 

 Подобрява ефективността за употреба на налични ресурси, 
СУК не може да замени потребността от: 

 Независими одити от трети страни; 
 Потребността от одити и контроли от страна на портебителите; 
 Нуждата от институционалните контролни замервания и проверки,  

Нито да безусловно да гарантира пълната прецизност на регистрите.   
 

                                                           
1 lgcstandards.com/AXIO 

 


