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Добри практики извън ЕС 

За целите на настоящото проучване, добри практики за проследяемост и контрол 
на произхода и качеството на храните са изследвани примери за 
зеленчукопроизводство в и извън оранжерии, както и трайни насаждения от 
Турция и Виетнам. Отделя се внимание на регулаторната рамка на САЩ, която 
въвежда цялостно нова филосия на активна превенция в цялата хранителна верига 
и налага модели за контрол и документиране от ново поколение.  
 
В Турция са правени опити да се обособи един регион като център за производство 
на органична (био) продукция. В оранжерия за краставици са правени опити да се 
изведе база данни по количествени показатели и химически състав. Резултатите 
от измеренията за средно тегло на плода, диаметър, дължина, твърдост, 
киселинност, сухо вежество и разтворимо вещество са замерени. Специализрана 
програма SPSS на едноименна компания от Чикаго, САЩ анализира количеството 
реколта, качествените показатели и хранителните съставки. Със специализран 
хромометър на Минолта се замерват отклоненията в цветовете на всеки плод. 
Отчитат се всички регистрирани третирания с препарати (пестициди, торове и др.), 
включително тяхното количество, дозиране, допустимост и пр. Не се пропуска и 
отчитането на количеството напояване, което е проведено, в едно със замерване на 
влажността на различни дълбочини в почвата. Всички данни се връзват с 
периодичните мостри и тестови извадки от фермата, като се търси модел за 
идентифициране на произхода по данните на продукцията.  
 
Подобни опити за проследяемост са правени във Виетнам, с характерната 
особеност, че се използва облачно пространство за регистрация на 
производствените партиди.  Системата е разработена предимно за животни и 
мляко. Прави връзка на партидния номер от опаковката на млякото, с номерата на 
съотвтните животни, от които е добито млякото в конкретната партида. Същото е 
с партидата на месото, разнесено по месарници, във връзка с движението им през 
съответните кланици.   
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Отново в Турция, в преработвателна компания за пчелен мед въвеждат 
допълнителен идентификатор към етикета, който 
има уникален QR код. Над кода има 
идентификационен номер. След като бъде сканиран 
с четец, включително и от мобилен телефон, кодът 
иска потвърждение за съвпадението на определен 
идентификационен номер и изписания на 
опаковката. Това е потвърждение за принадлежност 
на конкретния продукт към определена партидата. 
Потребителят има избор да види лабораторните 
анализи на партидата, или да получи копие от 
лабораторния анализ на електронната си поща.  
 
В САЩ, считано от 2016 г. е в сила ново законодателство, съобразни което се 
вменява наказателна отговорност на всички оператори по хранителната верига, 
които допуснат вредни за здравето на потребителите отклонения от стандартите 
за качество и безопасност на храните.  
 

В новите регламенти се установяват правила за: 

- Биологична сигурност на продуктите, 
- Химическа безопасност,  
- Обработка и съхранение, 
- Санитарни мерки, 
- Пакетиране и транспорт, 
- Етикиране и обозначения, 
- Контрол на доставчиците по веригата, 
- Програма за верификация на чуждестранни доставчици и внос, 
- Контрол на риска от изменения и злонамерена манипулация,  
- Контрол и проверки от трети страни. 

С философията, че превантивния контрол и навременен мониторинг осигуряват 
повече безопасност на храните отколкото всякакъв вид регулярни проверки на 
представителни извадки и коригиращи действия, цялостната рамка на 
нормативните документи на САЩ са насочени към превенция и управление на 
рисковете.  

Най-общо, превантивните средства за контрол на храни, предназначени за 
консумация от човека, са обхванати от законодателни изисквания за: 

 Стандарти за актуални добри производствени практики /cGMP/ (сега се 
прилагат изрично спрямо храните, при които съществува риск от 
кръстосан контакт с алергени) 
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 Система за безопасност на храните с писмен План за безопасност на 
храните: 

 Анализ на опасностите (биологични, химични, физически) 
 Превантивни средства за контрол на основата на риска (при наличие на 

опасност): 
 Предприемане на коригиращи действия за свеждане до 

минимум/предотвратяване на заплахата  
 Контрол/проверка (възможност за изпитване на продукти и контрол на 

околната среда)  
 Програма за веригата за доставка на суровините и съставките  
 План за изтегляне на продукти и водене на документация 

Подобни са изискванията за храни за животни, независимо дали се използват 
храна или не, като се въвеждат следните инструменти за превенция: 

 Стандарти за актуални добри производствени практики /cGMP/ 
 Система за безопасност на храните с писмен План за безопасност на 

храните: 
 Анализ на опасностите (биологични, химични, физически) 
 Превантивни средства за контрол на основата на риска (при наличие на 

опасност): 
 Предприемане на коригиращи действия за свеждане до 

минимум/предотвратяване на заплахата  
 Контрол/проверка (възможност за изпитване на продукти и контрол на 

околната среда)  
 Програма за веригата за доставка на суровините и съставките  
 План за изтегляне на продукти и водене на документация. 

 
Програмата за проверка на чуждестранните доставчици, включва: 

 Проверки, целящи да установят, дали чуждестранните доставчици 
произвеждат храните по начин, който осигурява същото равнище на 
защита на общественото здраве, като предвиденото в нормативните 
разпоредби за превантивния контрол или безопасността на 
селскостопанската продукция 

 Гарантиране на вноса единствено на храна, която не е обект на 
нерегламентирана промяна (фалшифициране) или неправилно 
етикетиране с оглед на изискванията за описване на алергените  

 Писмени процедури за да се гарантира, че вносните храни произхождат 
единствено от одобрени производители  

 Проверка, за всеки чуждестранен доставчик и вносни храни, на липсата 
на биологични, химични и/или физически опасности  
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 При наличие на такива, разработване/прилагане на мерки за контрол 
и/или предприемане на коригиращи действия. 

 
По отношение на контрола се разширява обхвата на агажираните лица, като по 
този начин се подсигурява по-голям интензитет и задълбоченост на провежданите 
одити. За тях е в действие осъществява от Доброволна програма за акредитация на 
базата на ISO/IEC на органи - трети страни (т.е., одитори) за провеждане на одити 
за безопасност на храните и да издават сертификати за чуждестранни 
производствени обекти и храните за употреба от човека/животинските храни, 
произвеждани в тях.  
Два вида:  

 Акредитационни органи, признати от FDA (в държавния или частния 
сектор)  

 Сертификационни органи - трети страни (в държавния или частния сектор) 
Провеждане на консултативни или регулаторни одити. Може да се използва от 
вносителите за установяване на допустимостта за включване в Доброволната 
програма за квалифицирани вносители /VQIP/. 
Модели за акредитационни стандарти. Потребителски такси за акредитационни 
органи. 

 
По отношение на санитарно транспортиране на храни се налагат изисквания за:  

 Правила, стандарти, инспекции и изисквания за водене и поддържане на 
документация за предпазване от замърсяване по време на шосеен и ЖП 
превоз в САЩ и чужбина. 

 Възлагане на основната отговорност за осигуряване на съответствие на 
превозвача, освен ако не е договорено друго 

 

Стратегии за свеждане до минимум на възможностите за умишлена промяна 
(фалшифициране) на храните, прилаганите мерки и изисквания обхващат: 

 Изготвяне и изпълнение на планове за защитаване на храните от местни 
и чуждестранни дружества, от които се изисква да се регистрират във 
FDA, като хранителни обекти, съгласно Федералния закон за 
хранителните, лекарствените и козметичните продукти (FD&C), като се 
обръща специално внимание на предотвратяването на умишленото 
променяне (фалшифициране) на храни, с цел увреждане на общественото 
здраве (вкл. терористични актове) 

 Оценка на уязвимостта на всички стъпки от процесите, за всяка 
стратегия за храните, приложима спрямо всички стъпки от процесите и 



  # BG06RDNP001-16.001-0041 

“Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и 
качеството на произведените стоки (продукти)“ 

 
 
 

        

 

за всяко коригиращо действие за храни, при неуспех на Обучението, 
воденето и поддържането на документацията 

 

От гледна точка на целта на настоящия доклад са интересни специалните мерки, 
заложени за превенция и гарантиране на качеството на храните в земеделието и 
Стандартите за безопасност на земеделската продукция. Сред тях са въвеждане на: 

 Критерии за оценка на микробното качество на водата, използвана за 
работни инструменти/повърхности и храни 

 Коригиращи действия при констатиране на замърсяване 
 Критерии за прилагане на нетретирани биологични почвени 

подобрители (тор)  
 Стандарти за третиране на почвени подобрители (компостиране) 
 Мерки, предназначени за замърсяване на кълновете  
 Коригиращи действия, при констатиране на замърсяване 
 Мерки, предназначени за управление на пасящите животни, по начин, 

който осигурява намаляване на случайното замърсяване на районите за 
отглеждане на земеделски култури  

 Мерки, предназначени за борба с риска от замърсяване, чрез здравно и 
хигиенно обучение на селскостопанските работници  

 Мерки, предназначени за избягване на случайното замърсяване на 
оборудване, инструменти и сгради 
 

Както става ясно от всички примери, както в ЕС, така и по света, наложителна е 
прилагането на система, чрез която мониторинг, регистриране на действителните 
резултати и процеси да се осъществява не кампанийно, не инциденто, а 
систематизирано и постоянно. Критично за резултата би била изолирането на 
възможността за субективна намеса в резултатите на регистрите и констатациите.  

 


