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Общи условности и особености в проследяемостта на произхода и качеството 

на храните 

Задължително условие за ефективното функциониране на проследяемостта е да се 
произвежда документален запис за проведените операции и манипулации с храни 
и хранителни продукти, които имат пряко отношение към тяхната безопасност, 
така както определят съществуващата нормативна база. Нужно е произведените 
документални записи да се съхраняват в пълното им съдържание и неподправен 
вид, за да може да бъде осъществено идентифициране на всеки един продукт. 
Необходимо е да се провежда и адекватно етикетиране на всяка партида. 

В търговския обект следва да се приемат само храни със сигурни опаковки, 
изчерпателни и законосъобразни етикети и маркировка,  и да се съхраняват 
съгласно информацията от доставчика. Всички продукти трябва да носят 
маркировка с идентификацията на отговорните за тяхното качество лица.  

При констатиране на риск продуктът и партидата към която принадлежи трябва 
да бъдат спрени от продажба и поставени под възбрана, докато се констатира 
първоизточника и се набележат коригиращи действия. 

С цел недопускане разпространението на опасни за здравето на хората стоки, при 
констатирана кризисна ситуация, в обектите се прилага “ НАРЕДБА  за  условията  
и  реда  за  изтегляне  от  пазара,  изземване  от потребителите  и  унищожаване  на  
опасни  стоки  и  за  реда  за  обезщетяване  на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки”. 

В обекта на всеки оператор на хранителни продукти, трябва да има създадена 
организация и въведена система за спиране на продукт, изолиране на партида от 
преработка или продажба, незабавно след приемане на сигнал за констатиран риск, 
незавиимо от неговия източник. 

За оперативната ефективност на една програма за проследяване, е необходимо 
прецизно изпълнение на програми за:  

- Входящ контрол, 
- Своевременно изтегляне на опасни храни от пазара, 
- Уведомяване на компетентните органи за констатиран риск или 

съмнения за такъв, 
- Уведомяване на крайните потребители за възникнал здравен риск за тях 

и изземване на опасни стоки, при необходимост. 

За надлежното осъществяване на всички условия е нужно да са налице прецизни 
документи, но също и гаранции за невъзможност тяхното съдържание да бъде 
променяно. Същевременно, при фунциониращите по настоящем системи за 
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проследяемост, остава рискът осъществяваните проверки да не попаднат на 
рисков продукт или опасна партида и те да достигнат до крайните потребители. 

 


