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ЛЕКЦИИ:  

 

 

 Токсикология/EFSA 

 Хранителна измама и автентичност 

 Хранителна опасност  

 Стандарти за качество/ Частни стандарти 

 Нови храни  

 Искове от гледна точка на фирмите 



1. ТОКСИКОЛОГИЯ/ EFSA 



 Индустриална революция и Втората световна война: „Фаза 
на алармата“ 

 Пестициди 

● Хлорирани въглеводородни инсектициди: DDT 

 
 Военни газове и боеприпаси 

● Сарин, соман, уран, диоксини 
 Наркотици 

● Софтенон (талидомид), диетилстилбестрол (DES) 

 
 Промишлени химикали 

 Синтетични влакна 
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Токсикология от 20 век 



1.Определение за токсичност, механизми на действие и структура на 
активността на връзките за химикалите 

 

2. Оценка на опасноститете за здравето и околната среда и 
рисковете 
 

3. Консултативна задача на органите, промишлеността и 
потребителите 

Все повече: по-бързи, по-чувствителни, по-нови аналитични методи 

 
Все повече остатъчни проблеми: Новопоявилите се „проблеми“ 
определят безопасни и приемливи нива на излагане вместо  
нула 

Съвременна токсикология: "почистване, редовни токсини" 



Но какви са начините (пътищата) за подлагане на 
опасност? 



Смяна на парадигмата: от тестване на животни до:  
  - тестване на човешки клетки 
  - оценка въз основа на механизма 



Подходяща цел: 

възможности 

Мотивиран 
нарушител 

Липса на контрол 22 

2. ХРАНИТЕЛНА ИЗМАМА И АВТЕНТИЧНОСТ 



Основни елементи и категории фактори на 
измамата 
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• Икономически подбуди 

• Културни и поведенчески 
подбуди 

Мотивиран 
нарушител 

• Техническа възможност 

• Възможности във времето и на 
мястото 

Възможности 

• Технически контрол 

• Управленски контрол Контрол 



Подходяща цел (възможности) 1 

Технологични възможности 

Лесен ли е обекта за манипулиране? 

Наличие на технологии и знания за фалшифициране? 

Откриваемост = обща вероятност за откриване? 
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Интелигентни Склонни да поемат рискове Арогантни 

Агресивни Алчни Решителни 

Повечето хранителни престъпници носят вратовръзки, 
а не татуировки 



Какво прави фирмите уязвими? 

 Стокова верига, в която работят? 

 Възел във веригата? 

 Други характеристики? 

 Разлика между търговията на дребно и хранителните 
услуги? 



Видове контрол 

 Технически контрол (собствена компания, доставчик, 
по – широка верига) 

● Мониторинг на измамите (аналитични тестове) 

● Системи за баланс 

● Системи за проследяване 

● План за извънредни ситуации 

 Управленски контрол => понижение на мотивацията 



Национално изпълнение 

 Национални органи за безопасност на храните 

 Специални престъпни звена 

 Национални планове за контрол 

 Координирани планове на ЕС за контрол 



3. ХРАНИТЕЛНИ ОПАСНОСТИ 

Опасност – определение 
Биологичен, химичен или физичен агент в храната (или 
състояние от храната) с потенциал да причини неблагоприятен 
ефект върху здравето. 

Глава на насекомо в 
сготвен замразен 
фасул 





Потенциални опасности и риск в храната 



Допълнителни опасности: топло и горещо 



Рискова комуникация и възприятие 

Възприеман риск: 
- Пестициди 
- ГМО 
- Пластмаса 
- Добавки 

Реален риск: 
- Бактерии 
- Микотоксини 
- Технологични химикали 



КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ХРАНИТЕЛНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ? 

 Органи, които носят отоворност      % отговорни  

 Инспекция на храните                            45 

 Хранително – вкусова промишленост      25 

  Правителство                                        55 

 Супермаркети                                         4 

 Потребители                                           4 



4. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО/ЧАСТНИ СТАНДАРТИ 

Какво е осигуряване на качеството? 



Целта на осигуряване на качество е: 

 Да осигури увереност на правителството, клиентите и други 
заинтересовани страни, че произведените хранителни продукти 
са с високо качество 

 
 И един от аспектите е безопасността, което означава, че се 

вдъхва увереност, че хранителните продукти са безопасни 



Качество на храната означава: 

 
Посрещане или надвишаване очакванията на клиентите  

Здраве 

Сетивност 

Срок на годност 

Облага 

Безопасност 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 

Характеристики на производствената система 

Качество, присвоено от маркетинг и комуникация      ФАКТОРИ 

ВЪНШНИ  

ЗА КАЧЕСТВО 



 Безопасност на храната означава: 

 
Храната няма да причини вреда на потребителя, когато е приготвена и/или 
се изяжда според предназначението й (Кодекс на Алиментариус Комисия) 
2003 г. 
 
Без опасности, кои? Кой от вас знае? Пример? 

 







5. НОВИ ХРАНИ 

Европейско хранително законодателство: Европейски 

институции: 

 

 Европейска комисия: поема инициативата за и има крайната 
дума върху Европейското хранително законодателство 

 Европейски парламент: оценява и гласува предложенията на 
Комисията за хранителното законодателство 
 Европейски орган за безопасност на храните (EFSA): 

предоставя научен съвет на Комисията относно всички сфери, 
имащи влияние върху безопасността на храни и фуражи 
  Система за бързо предупреждение относно храни и фуражи 

(RASFF) 

  Европейски референтни лаборатории 



ЕВРОПЕЙСКИ РЕЖИМ ЗА НОВИ ХРАНИ 

Какво са те? 
   Всяка храна, която не се използва за консумация от човека в значителна 

степен в рамките на ЕС преди 15 май 1997 г., попада в 10 определени 
категории. 

 

Какво е консумацията в значителна степен? 
 Географски аспекти 

 Количество на употреба 

 Предназначение 

 Контекст на употреба 

 Нови технологии / изходен материал 

 
Защо дата на изключване 15 май 1997 г.? 
 Дата на прилагане на предишния Регламент за Нови Храни 258/97 > към 1 

януари 2018 г. Регламент 2215/2283 



Основни разлики между стар и нов режим на Нови Храни (към 1 
януари 2018 г.): 

 

 По-широко определение на нова храна: 10 вместо 4 категории 

 Централизирана процедура за подаване на нови хранителни 
продукти на ниво Комисия, а не на държавите-членки 

 Въведение режим на защита на данните 

 Пряк път за традиционните храни от трети страни 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕЖИМ ЗА НОВИ ХРАНИ 



Какви изисквания трябва да бъдат спазени в приложението Нова 
Храна? 

 

 Име и адрес на заявителя + описание на храната 

 Описание на производствения процес 

 Подробен състав на Новата Храна 

 Предложение за условия на употреба и етикетиране, които не подвеждат 
потребителя 

 Научни доказателства, че Новата Храна не представлява риск за 
безопасността за човешкото здраве 

 

Кои са наличните източници?  

ЕВРОПЕЙСКИ РЕЖИМ ЗА НОВИ ХРАНИ 

Комисията въвежда регламент (EU) 2017/2469 от 20 Декември 2017 

 за установяване на административни и научни изисквания за прилагане, посочени в 

член 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и Съвета на новите 

храни 



6. ИСКОВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФИРМИТЕ 

 
 Хранителни искове - преди  Сега 



ОСЪЗНАТИ ПОЛЗИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ИСКОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА 

❖ Маркетингов инструмент (искове за наименование на 

продукта) 

❖ Предоставяне на надеждна информация, тъй като е 

научно доказана 

❖ Трансфер на знания: (допълнителни) функции на 

храната 



ОГРАНИЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ 

ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА 

❖ Ограничен избор на 
хранителни искове 

❖ Много съставки без 
предварително одобрени 
искове за храна 

❖ Използва се от всички 
компании: по-малко 
конкурентно предимство 

 Прилагане на нови хранителни 
искове 

 Добавяне на съставки, които 
позволяват хранителни искове 

 Насочване към други 
юрисдикции с различна 
регулаторна рамка 

Затворена система: налични са само предварително одобрени 
искове  



РЕГУЛИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ХРАНИТЕЛНИ 

ИСКОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА 

❖ Прилагане на Здравен хранителен контрол от различни 
регулаторни органи в Европа 

❖ За да се съобрази с този контрол, индустрията се нуждае от: 

❖ Информираност във всички комуникации с продукти  

❖ Информираност за граничните лекарства/храни 

Последствия от използване на неоторизирано искане едно или 
повече от следните: 

❖ Отрицателна публичност (в печата, присъдата може да 
бъде публична) 

❖ Продуктът е забранен на пазара 

❖ Нов дизайн на етикета / преформулиране на продукта 

❖ Глоба 



ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ 

❖ Съсредоточете се върху съставките, свързани със здравните искания (без 
инвестиции в други съставки) 

❖ Липса на прозрачност по отношение на изискванията за успешно досие за 
здравни искания (може би намалени разходи или рискът не е поет) 

❖ Несигурност на гъвкавостта в формулировката 

❖ С ограничени финансови ресурси Здравният хранителен контрол може да се 
превърне в непреодолима бариера 

❖ Здравните искания, (по-късно) се считат за неоторизирани, могат да причинят 
преминаване на продукти към различни регулаторни категории 

❖ Нарастваща сходност на продуктите - със здравни искания (постепенни 
иновации) 

Source: M.J. Sadler ed., Foods, Nutrients and Food Ingredients with Authorised EU Health Claims, Duxford: Elsevier 2018, p. 20-22. 


