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Институционална политика за 
законодателството в областта на храните 

  Основни знания за развитието на това, което е 
хранително законодателство 

 Основни знания за институциите, които създават 
закони за храните 

 Основни познания за съответните правни понятия 
като цяло 



Как се създават законите на ЕС за храните 



Три основни типа правила относно 
Закона за храните 

 

 Продуктови стандарти 

 Хоризонтални подходи 

 Закон за безопасност на храните 



Халал 



Какво е халал като храна? 
 Халал: храни, които са разрешени от исляма 

 Хара (а) м: храни, които не са разрешени от исляма 

 Макрух: храни, които са обидни, но не са 
забранени 

 Мюсюлманите могат да ядат храни с харам, когато 
нищо друго не е на разположение, когато са 
принудени да ядат или поради вежливост. 

  По-модерна интерпретация: 
Мюсюлманите могат да ядат сложна храна, когато 
няма как да се знае дали някои съставки са харам. 



Халал в съвременните хранителни 
продукти 

 Какво са сложните храни? 

 

 Сложните храни са модерно изобретение. Когато  
Коранът е писан храната е била сравнително проста, 
сега може да съдържа много съставки. 

 

 Второ правило: Когато дадена храна е влязла в контакт с 
харам съставка, цялата храна ще бъде харам. 

 

 Всички съставки трябва да са халал 



Как хората разбират халал? 
 Много индивидуално 
 Сертифициране 
 Поради сложността не е възможен само един 

сертификат 
 Сертифициране на продукти (широко) 
 Сертифициране на продукти и процеси (ограничено) 
 Партидна и напълно проследима сертификация (много 

ограничена, кошерна) 
 Валидност на сертификата 
 Религиозният закон за храните само в ислямските 

страни 
 Големи разлики между държавите 



В заключение 
 Основните халални правила изглеждат прости 

Лесно приложимо за необработени храни 
Въз основа на принципите на здравия разум от 7 век 
 

 В съвременните храни изключително сложен 
Много въпроси не са ясно дефинирани 
Различни интерпретации 

 
 Често се прави от религиозни учени, а не от учени за храна 

Няма отговор на: Какво е халал? 
Сертифициращите органи имат различни стандарти 
Ниска контролна линия или сертифициране на продукти 
Много хора нямат представа как да действат и на какво да се 
доверят 



Регулация на микотоксини 
 WFSR 

 Микотоксини 

 Основа за регулиране 

 Наредби за микотоксините (и растителните 
токсини) 

 RASFF 

 Референтна лаборатория на ЕС микотоксини и 
растителни токсини  

 





Основа за регулиране на замърсителите в 
храните и фуражите 

 Правна граница = разрешено максимално 
допустимо ниво на поносимост на нежелани 
вещества 

 Европейски съюз 

 Въз основа на оценка на риска от нежелани ефекти 
Оценка на риска = прозрачен процес с използване 
на обществено достъпна информация, извършена 
от EFSA 



Правни ограничения –Храна –ЕU 
2020 



Наредба за микотоксините в храните и 
фуражите 

 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията и 
изменения: Определяне на максимални граници за 
определени замърсители в храните 
Решение (ЕО) № 401/2006 на Комисията и изменения: 
Определяне на методите за вземане на проби и анализ 
за официалния контрол на нивата на микотоксини в 
храната 
Директива (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета 
№ 2002/32 и изменения: относно нежеланите вещества 
в храните за животни (граници) 
Препоръка на Комисията 2006/576 / ЕО и изменения: 
относно наличието на дезоксиниваленол, зеараленон, 
охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумонизини в продукти, 
предназначени за хранене на животни 



Законодателство за микотоксините - 
навсякъде 



Насекомите като храна 

 > 2000 вида ядливи насекоми се консумират в 
световен мащаб  

 Не в западния свят, а в Азия, Африка и Латинска 
Америка насекомите често се считат за деликатес и 
не се консумират от глад 



 Насекоми: устойчив източник на протеин  

  Висока ефективност на конверсия в храни 
1кг щурци 2,1кг фураж 

  Ниско въздействие върху околната среда 
(Oonincxset al., 2010) 



Характеристика на текущия сектор за 
насекоми 

 Ниско ниво 

 Регулиране: законодателството може да повлияе 
негативно на целия сектор 

 Бизнес казус; Дълбокото културно мнение на 
потребителите може да повлияе негативно върху 
избора им на продукти от насекоми 

 Сътрудничество между дружества със същите 
функции; почти няма 



Обработка на насекоми: формиране 
и опаковане 

 Какво можем да направим с брашно от насекоми? 
Добавка към зърнени храни (хляб, бисквити, каша) 

 Увеличете концентрацията на протеин 

 Увеличаване на съдържанието на диетични фибри 
Промяна на цвета (положителни или отрицателни 
ефекти) 

 Богатото на липиди брашно от насекоми дълбоко 
влияе на ефективността на квасването и 
екструдирането, така че внимавайте за 
характеристиките на крайния продукт! 



Насекомите основни съставки: 
протеин и мазнини 


