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Анализ на данните, получени от 

системата за известяване за храни и фуражи (RASFF) 

за месец юли 2012 г. 

 

 
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (виж Приложение 1) 

 

 

Общият брой нотификации за месец юли е 331. Сигналите в категория храни са най-

много – 269 (82%), за материали в контакт с храните – 31 (9%), а за фуражите – 31 (9%) (фиг.1). 
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Фиг.1 Анализ на данните по отношение на разпределението по групи храни, фуражи и 

материали в контакт с храни. 

Предупредителни нотификации – 57 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 13 нотификации: 
неразрешена субстанция (1,3 – диметиламиланилин (ДММА) в хранителна добавка от САЩ (7); 

неразрешена субстанция (1,3 – диметиламиланилин (ДММА) в хранителна добавка от Канада 

(1); неразрешена субстанция (1,3 – диметиламиланилин (ДММА) в хранителна добавка от 

Унгария (1); бета азарон в хранителни добавки от Великобритания (1); арсен и олово в 

хранителна добавка от Холандия (1); недекларирана лактоза във ванилова напитка от 

Великобритания (1); неразрешена субстанция (диметилсилденафил) в хранителна добавка от 

Кипър (1). 
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Месо и месни продукти (различни от птиче месо) – 9 нотификации: Salmonella 

spp. (3) в: пастет от Германия, в замразено месно руло от Холандия и в мляно месо от Полша; 

Salmonella Еnteritidis в замразени телешки обрезки от Полша (1); Salmonella Mbandaka в 

замразени телешко месо в бургери от Ирландия (1); шигатоксин продуцираща Escherichia coli 

(O105:H7) в охладено говеждо месо от Белгия (1); Listeria monocytogenes в пастет от Полша (1); 

неразрешени субстанции (кленбутерол и фенилбутазон) в охладено конско месо от Канада (1); 

чужди тела (парчета метал) в готова за консумация конска наденица от Белгия (1). 

Риба и рибни продукти – 6 нотификации: живак в риба меч от Испания (2); 

хистамин в охладена риба тон от Испания (1); хистамин в замразена риба тон от Виетнам (1); 

Listeria monocytogenes в пушена сьомга от Норвегия (1); кадмий във филета от риба тон от 

Еквадор (1). 

Зърнени храни и тестени изделия – 5 нотификации: чужди тела (2): (метални 

частици) в бисквити за деца от Италия и (парчета опаковъчен материал) в пшеница от 

Германия; риск от задушаване в резултат на консумацията на сладки от Германия (1); 

недекларирани яйца в пасти от Литва (1); недекларирани фъстъци във вафли от България (1). 

Мляко и млечни продукти – 4 нотификации – шигатоксин продуцираща 

Escherichia coli в сирене рокфор от Франция (2); Listeria monocytogenes в сирене от Италия (1); 

чужди тела (стъклени фрагменти) в коластра от Германия (1). 

Птиче месо и продукти от птиче месо – 4 нотификации: за Salmonella Еnteritidis: в 

замразено пилешко месо от Полша (2); за Salmonella Тyphimurium (2): в замразено пуешко месо 

от Италия и в замразени пилешки бутчета от Холандия. 

Плодове и зеленчуци – 3 нотификации: пестициди (ометоат, диметоат и 

метиокарб) в червено зеле от Белгия (1); Clsotridium botulinum в маслини от Италия (1); 

Salmonella Muenster и Salmonella Тyphimurium в соеви кълнове от Белгия (1). 

Материали в контакт с храните – 3 нотификации: за миграция на формалдехид и 

меламин (3) от: меламинов кухненски прибор от Германия, меламинова лъжица от Китай и 

кухненски прибори също от Китай. 

Хранителни добавки и ароматизанти – 2 нотификации: Salmonella Oranienburg в 

галактозахарид от Южна Корея (1); чужди тела (парчета метал) в захар от Германия (1). 

Двучерпупчести мекотели и продукти от тях – 1 нотификация: PSP (Paralytic 

Shellfish Poisoning) токсин в миди и стриди от Франция (1). 

Главоноги и продукти от тях - 1 нотификация: кадмий в замразена сепия от 

Испания (1). 

Какао, кафе и чай – 1 нотификация: Salmonella в чай от Полша (1). 

Комбинирани фуражи – 1 нотификация: диоксини в растителни мазнини от 

Испания (1). 

Сладкарски изделия – 1 нотификация: чужди тела (парчета метал) в декстроза от 

Франция (1). 

Билки и подправки – 1 нотификация: афлатоксини в чили от Шри Ланка (1). 

Ядки, продукти от ядки и семена – 1 нотификация: афлатоксини в брашно от 

кестени от Италия (1). 

Готови закуски и снаксове – 1 нотификация: нарушение в етикетирането 

(недекларирани ракообразни поради грешка в пакетирането, продуктът съдържа паста с пълнеж 

от скариди, а не паста с тиквен пълнеж) в паста от Италия (1). 

 

Нотификации за недопуснат внос – 139 

Ядки, продукти от ядки и семена – 31 нотификации: съдържание на афлатоксини 

(29) във: фъстъци от Китай (16), фъстъци от Аржентина (3), ядки от Нигерия (2), семена от диня 

от Нигерия (1), шам фъстък от Иран (1), фъстъци от Египет (1), ядки от Бангладеш (1), фъстъци 

от Гамбия (1), във фъстъци от Индия (1), ядки от Китай (1), фъстъци от Бразилия (1); рапични 
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семена от Украйна, опаразитени с насекоми (1); Salmonella Еnteritidis в изсушени кокосови 

орехи от Шри Ланка (1). 

Риба и рибни продукти – 22 нотификации: влошен температурен контрол – 

прекъсване на хладилната верига (10) при: замразена риба тон от Индонезия (3) и от Сенегал 

(1), охладена риба от Мавритания (2), замразена скумрия от Мароко (1), замразени змиорки от 

Куба (1), риба камбала (Reinhardtius hippoglossoides) от Гренландия (1), охладена риба от 

Австралия (1); живак (3) в: замразена риба луна (Lampus guttatus), замразена риба (Pagrus 

auratus) от Нова Зеландия, замразена синя акула (Prionacea glauca) от Виетнам; влошени 

органолептични характеристики (2) при: охладена риба меч от Шри Ланка, на риба хек от Чили; 

влошено хигиенно състояние (2) при: охладена риба меч от Шри Ланка и на риба тон от 

Тайланд; нарушено пакетиране (2) при: консервирана риба тон (протекли консерви) от Тайланд 

и при замразена скумрия от Мароко; опаразитяване с Анисакис на охладена риба сабя 

(Lepidorus caudatus) от Мароко (1); нарушение при термичната обработка на консервирана риба 

тон от Тайланд (1). 

Плодове и зеленчуци – 20 нотификации: пестициди (7): форметанат в чушки от 

Турция (2), фентротион в портокали от Египет (1), перметрин в чушки от Доминиканската 

република (1), ацетампирид и индокскарб в окра от Индия (1), хексаконазол в боб от 

Доминиканската република (1), ацетампирид в окра от Индия (1); Salmonella spp.в листа от 

бетел от Бангладеш (6); неразрешени субстанции (2): диафентиурон в окра от Индия и 

дихлорофос в кафяв боб от Нигерия; охратоксин А (2) в: стафиди от Пакистан и от Узбекистан; 

афлатоксини в сушени смокини от Турция (1). 

Материали в контакт с храните – 12 нотификации: миграция на формалдехид (5): 

с високо ниво на тотална миграция от меламинови кухненски пособия (2), от меламинови купи 

от Китай (1), от детски меламинов комплект (1) и от кухненски съдове(1) всичките от Китай; 

миграция на хром и манган от електрически фурни от Китай (2); отлепване на вътрешното 

покритие (2) на: тави за готвене и стоманени корита от Китай; миграция на летливи органични 

съединения от силиконова кухненска посуда от Китай (1); миграция на кадмий и олово от 

кухненски купички от Китай (1); миграция на никел и манган от капак на електрическа фурна 

от Китай (1). 

Билки и подправки – 10 нотификации: пестициди (6) от които: 5 са открити в 

листа от къри от Индия (профенофос, бифентрин, ацетампирид, триазофос и пропаргит (2), 

хлорпирифос (1), циперметрин и триазофос (1), профенофос (1)) и 1 нотификация за триазофос 

в изсушени чушки от Тайланд (1); афлатоксини (3) в: чили (2) и в джинджифил (1) всички от 

Индия; липса на етикет при канела на прах от Виетнам (1). 

Безалкохолни напитки – 6 нотификации: високо ниво на Е 210 - бензоена 

киселина в безалкохолни напитки от САЩ (4); неразрешена употреба на Е 160 b - 

анато/биксин/норбиксин в кафеена напитка от Малайзия (1); охратоксин в гроздов сок от 

Турция (1). 

Какао, кафе и чай – 6 нотификации: Пестициди (5) в чай от Китай: триазофос (2), 

имидалоклоприд (2), антиквинон (1); олово в какао на прах от Индонезия (1). 

Птиче месо и продукти от птиче месо – 6 нотификации: неразрешена субстанция 

(клопидол) в замразени пилешки гърди от Бразилия (3); Salmonella в замразени вътрешни 

органи от Бразилия (2); циромазин и повишено ниво на толтразурил в замразено птиче месо от 

Китай. 

Ракообразни и продукти от тях – 5 нотификации: недеклариран Е 330 – лимонена 

киселина в замразени скариди от Еквадор (3); високо ниво на сулфит в замразени скариди от 

Мозамбик (1); влошен температурен контрол – прекъсване на хладилната верига на замразени 

скариди от Германия (1). 

Зърнени храни и тестени изделия – 4 нотификации: високо ниво на алуминий в 

юфка от Китай (1); грешка в съпроводителната документация (липса на здравни сертификати) 
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за оризова юфка от Китай (1); оризови крекери със суровина от неразрешен ГМО ориз от Китай 

(1); афлатоксини и фумонизини в царевица от Аржентина (1). 

Месо и месни продукти (различни от птиче месо) – 3 нотификации: Влошен 

температурен контрол – прекъсване на хладилната верига на замразено агнешко месо от 

Уругвай (2); наднормено ниво на дормектин в телешко месо от Бразилия (1). 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 2 нотификации: 

неразрешена суровина (Euricoma longifolia) за хранителни добавки от Китай (1); неразрешени 

субстанции (силденафил и тадалафил) в хранителна добавка от Китай (1). 

Масла и мазнини – 2 нотификации: неразрешена боя (Судан 4) в палмово масло от 

Мали (2). 

Храни за домашни любимци – 2 нотификации: арсен (2) в консервирана храна и в 

риба за хранене на животни и двете от Тайланд. 

Хранителни добавки и ароматизанти – 1 нотификация: арсен във фосфорна 

киселина от Русия (1). 

Сладоледи и десерти – 1 нотификация: неразрешен Е 210 – бензоена киселина в 

сироп от САЩ (1). 

Мляко и млечни продукти – 1 нотификация: неразрешена употреба на оцветител 

Е 127 – еритрозин в йогурт от САЩ (1). 

Двучерпупчести мекотели и продукти от тях – 1 нотификация: влошени 

органолептични характеристики на замразени миди от САЩ (1). 

Супи, чорби, сосове и подправки – 1 нотификация: високо ниво на Е 210 – 

бензоена киселина в сос от Филипините (1). 

 

Нотификации за проследяване – 53 

Фуражни суровини – 7 нотификации: афлатоксини (2) във: фъстъци от Никарагуа 

и в царевица от Аржентина; Salmonella Redhill и Salmonella Senftenberg в овесени ядки от 

Швеция (1); Salmonella anatum в соеви зърна от Белгия (1); Salmonella Cerro, Salmonella 

Livingstone, Salmonella Mbandaka и високо ниво на Enterobacteriaceae в преработени 

животински мазнини от Франция (1); Salmonella Livingstone (група С) в брашно от птиче месо 

от Холандия (1); високо ниво на Enterobacteriaceae в месокостно брашно от Великобритания 

(1). 

Комбинирани фуражи – 6 нотификации: неразрешен препарат (окситетрациклин) 

във фуражи за пъстърва от Испания (2); диоксини в жлъчни соли от Бразилия (1); неразрешена 

фуражна добавка (ласалоцид) във фураж за пуйки от Германия (1); арсен и олово в минерален 

фураж за крави от Полша (1); високо ниво на мед във фураж за кокошки носачки от Белгия (1). 

Материали в контакт с храните – 6 нотификации: влошаване на 

органолептичните характеристики на храна била в контакт (2) с: електрически чайник (1) и с 

кухненски комплект (1) и двете от Китай; миграция на летливи органични съединения от 

силиконови кутии за готвене от Хонг Конг (1); миграция на хром от кухненска шаптула от 

Китай (1); миграция на формалдехид от лъжица за готвене от Чехия (1); страничен материал 

(органолептична оценка на смляна храна) от стоманени мелачки на ядки от Китай (1). 

Фуражни премикси – 5 нотификации: неразрешена субстанция 

(дидецилметиламониев хлорид) (3) в: премикс от Испания (2) и премикс от Италия (1); 

диоксини в капсантин (алкалоид в чушките) от Китай (1); неразрешен препарат (салиномицин) 

във фуражен премикс за зайци от Белгия (1). 

Зърнени храни и тестени изделия – 4 нотификации: високо ниво на Е 1520 – 

пропиленгликол (2) в: мъфини от Испания и сладки ролца от Шри Ланка; живи насекоми в 

дългозърнест ориз от Китай (1); афлатоксини в ориз от Шри Ланка (1). 
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Плодове и зеленчуци – 4 нотификации: неразрешена субстанция 

(дидецилметиламониев хлорид) (2) в: цитрусов плод от ЮАР и в банани от Гана; пестициди (2): 

етион в ягоди от Египет и хлорпирифос в карфиол от Полша. 

Птиче месо и продукти от птиче месо – 4 нотификации: Salmonella (3): Salmonella 

infantis в охладени пилешки гърди от Полша, Salmonella в пилешки гърди от Бразилия, 

Salmonella Enteritidis в замразени пилешки филета от Полша (1); Salmonella Stanley и 

Campylobacter jejuni в охладени цели пилета от Германия (1). 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 3 нотификации: 

неразрешена нова хранителна съставка – креатининов дериват (трикреатининов малат, 

трикреатининов орорат), неразрешен цитрулин в хранителна добавка (2): от Унгария и от САЩ; 

бензакониев хлорид в хранителна добавка от Словакия (1). 

Риба и рибни продукти – 2 нотификации: опаразитяване с Анисакис на замразена 

скумрия от Норвегия (1); Listeria monocytogenes в пушена сьомга от Дания със суровина от 

Литва (1). 

Ракообразни и продукти от тях – 2 нотификации: нарушение в съпровождащата 

документация (липса на проследяемост) за живи раци от Гърция (1); високо ниво на сулфит в 

замразен омар от Холандия (1). 

Фуражни добавки – 2 нотификации: диоксини в меден сулфат (2): от Русия и от 

Великобритания. 

Мляко и млечни изделия – 2 нотификации: сирене чедър, заразено с плесени (2): 

от Великобритания и от Холандия. 

Ядки и продукти от ядки – 2 нотификации: заразени с плесени лешници, 

пакетирани в Германия със суров материал от Грузия (1); влошени органолептични 

характеристики на фъстъци от Аржентина (1). 

Билки и подправки – 2 нотификации: риск от вътрешни наранявания в резултат на 

консумация (бодливи клонки) на смес от подправки и билки от Китай (1); неправилно 

етикетиране (глутен: 24 720 mg/kg – ppm) на черен пипер от Полша (1). 

Натурални минерални води – 1 нотификация: бутилирана изворна вода от 

Словения, контаминирана с водорасли (1). 

Безалкохолни напитки – 1 нотификация: неправилно пакетиране (част от 

капачките не са добре затворени) на плодов сок от Великобритания. 

 

Нотификации за насочване на вниманието – 82 

Риба и рибни продукти - 19 нотификации: хистамин (9) в: сардини от Мароко (4), 

охладена риба тон от Испания (3), замразена скумрия от Индия (1), замразена риба тон от 

Виетнам (1); живак (3) в: охладена риба тон (1) и прясна акула (1) от Малта, във филета риба 

тон от Сейшелските острови (1) и в риба меч от Франция със суров материал от Испания (1); 

Listeria monocytogenes в охладена пушена сьомга (2): от Испания (1) и от Дания със суров 

материал от Литва (1); Salmonella Montevideo в рибно брашно от Дания (1); опаразитяване с 

Анисакис на скумрия от Норвегия (1); недеклариран хайвер в замразена риба от Тайланд (1).  

Плодове и зеленчуци – 11 нотификации: пестициди (7): процимидон и оксамил в 

домати от Мароко (1), метиокарб в лозови листа от Гърция (1), дитиокарбамати в китайско зеле 

от Китай (1), монократофос в окра от Индия (1), карбендазим в плодове от Тайланд (2), 

толфенпрениад в пресни чушки от Турция (1); Salmonella spp.в листа от бетел от Бангладеш (1), 

неразрешена хранителна добавка (мравчена киселина) в кисело зеле от Полша (1); Listeria 

monocytogenes в соеви кълнове от Холандия (1); наличие на биологично замърсяване (протеини 

от бозайници) в месо, яйца и млечни продукти от Филипините (1). 

Материали в контакт с храните – 10 нотификации: миграция на първични 

ароматни амини (2) от: електрически тигани от Китай (1) и от кухненски прибор от Хонг Конг 

(1); високо ниво на обща миграция (2) от пластмасова прибори от Хонг Конг (1) и от 
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пластмасова лъжица от Китай (1); миграция на кадмий и олово от ръбове на декорирани чаши 

от Китай (2); влошаване на органолептичните характеристики на храна която е била в контакт с 

електрически тиган от Китай (1); миграция на олово от чаши от Китай (1); миграция на хром от 

ножове за пица от Китай (1); страничен материал в домашно приготвена галета от мелачка за 

ядки от Китай (1). 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 7 нотификации: 

недекларирана субстанция (1,3 диметиламиламин) в хранителна добавка от САЩ (3); аресен и 

олово в хранителна добавка от САЩ (2); неразрешено облъчване на диетична супа от Израел 

(1); бензотониев хлорид в хранителна добавка от България със суровина от САЩ. 

Зърнени храни и тестени изделия – 5 нотификации: недекларирана млечна 

съставка (3) в бисквити (2) и мюсли (1) от Словения; грешка в етикетирането (не е упоменато 

съдаржанието на фъстъци) на шоколадови сладки от Полша (1); афлатоксини в хлебни изделия 

от Нигерия (1). 

Птиче месо и продукти от птиче месо – 4 нотификации: Salmonella Typhimurium в 

пуйка от Франция (1); Salmonella Mbandaka в пилешки шишчета от Франция (1); Campylobacter 

jejuni в цели пилета от Германия (1); Campylobacter spp. в охладени пилешки гърди от Франция 

(1). 

Сладкарски изделия – 3 нотификации: недекларирана млечна съставка (2): в черен 

шоколад от Италия (1) и сладки от Словакия (1); недекларирани фъстъци в шоколад от Испания 

(1). 

Ракообразни и продукти от тях – 3 нотификации: забранени субстанции 

(нитрофуран и фуразолидон) в замразени скариди от Индия (1); високо ниво на сулфит в 

замразени скариди от Иран; недеклариран сулфит в скариди от Тунис (1). 

Фуражни суровини – 2 нотификации: Salmonella Puten в рапично кюспе от 

Германия (1); чужди тела (фрагменти от кости) в изсушена кръв от Италия (1). 

Мляко и млечни продукти – 2 нотификации: влошени органолептични 

характеристики на охладен йогурт от Естония (1); нелегален внос (продукт произведен в 

Филипините, съдържа неразрешена млечна съставка от трета страна без разрешение за внос на 

мляко и млечни продукти) при млечен продукт от Филипините (1). 

Двучерпупчести мекотели и продукти от тях – 2 нотификации: високо ниво на 

Escherichia coli в миди от Италия (1); вирус на хепатит А в замразени миди от Нова Зеландия 

(1). 

Готови храни и снаксове – 2 нотификации: недекларирани ядки в приготвено пиле 

от Великобритания (1); наличие на мъртъв гризач в чувал с чипс от Италия (1). 

Главоноги и продукти от тях – 1 нотификация: недеклариран сулфит в замразена 

сепия от Перу (1). 

Комбинирани фуражи – 1 нотификация: неразрешен препарат (бацитрацин) в 

комбиниран фураж от Чехия (1). 

Яйца и яйчни продукти – 1 нотификация: Salmonella spp. в пастьоризирани яйца 

от Полша. 

Супи, чорби, сосове и подправки – 1 нотификация: неразрешено облъчване на 

готова супа от Израел (1). 

Вино – 1 нотификация: недеклариран сулфит в шампанско от Франция (1). 

 

 

България е сигнализирала 5 пъти: 

Нотификации за недопуснат внос: 4 

Плодове и зеленчуци - 2 нотификации: пестицид (форметанат) в пресни чушки от 

Турция (2). 
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Риба и рибни продукти - 1 нотификация: повредена опаковка на замразена 

скумрия от Мароко (1). 

Билки и подправки – 1 нотификация: афлатоксини в чили от Индия (1). 

Нотификации за насочване на вниманието: 1 

Диетични храни, хранителни добавки и подобрени храни – 1 нотификация: 

Бензотониев хлорид в хранителна добавка от България със суровина от САЩ. (1). 

България е нотифицирана 2 пъти в това число: 

Предупредителни нотификации: 1 

Зърнени храни и тестени изделия – 1 нотификация: недекларирани фъстъци във 

вафли от България. 

Нотификации за недопуснат внос – 1  

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 1 нотификация: 

бензотониев хлорид в хранителна добавка от България със суровина от САЩ. 

 

Анализ на тенденциите: 

Направена е съпоставка на броя нотификации спрямо същия период през 2011 г. – 

общо и по групи за м. юли 2011 г. и м. юли 2012 г.  

На фиг. 2 са представени общия брой нотификации и брой нотификации по групи 

продукти – храни, фуражи, материали в контакт с храни. Запазва се тенденцията най-големият 

брой нотификации да бъде в групата на храните, наблюдава се известно увеличение в другите 

групи. 

От фиг. 2 се вижда, че общият брой нотификации се е увеличил с 21%, наблюдава 

се известно повишение в групите на фуражите и материалите в контакт с храните, съответно с 

41% и 55%.  

 

 
Фиг. 2. Разпределяне на общия брой нотификации и броя нотификации за храни, фуражи и 

материали в контакт с храни за м. юни 2011 и м. юни 2012 г.. 

 

На фиг. 3 нотификациите са представени по вид. Най-голям брой и в двата 

разглеждани периода са нотификациите за недопуснат внос. Увеличение се наблюдава при 

почти всички групи, което е най-голямо при в информациите за насочване на вниманието – с 



8 
 

60% и при информациите за проследяване – с 40%. Единствено при предупредителните 

нотификации се наблюдава намаляване – с 20%. 

 

 
Фиг. 3 Разпределение на броя нотификации по вид 

 

На фиг. 4 са представени данни за сравнение по категории хранителни продукти. 

Съществено увеличаване на броя нотификации спрямо месец юли 2011 г. се наблюдава в 

повечето категории храни като това е най-застъпено при: плодовете и зеленчуците – с по 35 %, 

материали в контакт с храните – с по 48% и в категорията диетични храни, хранителни добавки 

и обогатени храни – с 200%. Намаляване на броя нотификации се наблюдава в категориите: 

риба и рибни продукти – с по 33% и при фуражните суровини – с 67%. Повишен брой 

нотификации спрямо предходната година се наблюдава и в категориите зърнени храни и 

тестени изделия, месо и продукти от месо, птиче месо и продукти от птиче месо – 2 пъти 

увеличение, а при  млякото и млечните продукти – 3 пъти, също така и при комбинираните 

фуражи, фуражните премикси и безалкохолните напитки.  
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Фиг.4 Разпределение на броя нотификации по категории хранителни продукти 

 

От обобщените данни за месеците юли 2011 г. и юли 2012 г. може да се направи 

извод, че съществува тенденция за увеличаване на общия брой нотификации за някои 

основни групи – плодове и зеленчуци; диетични храни, хранителни добавки и обогатени 

храни; материали в контакт с храните зърнени и хлебни продукти. 
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Приложение 1  

 

1. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи. 

Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 е създадена система за бързо предупреждение 

за пряк или косвен риск за здравето на човека, произтичащ от храни или фуражи. В нея 

участват държавите членки, Комисията и Европейският орган по безопасност на храните. В 

случай, че член на мрежата разполага с информация, свързана със съществуването на сериозен 

пряк или косвен риск за човешкото здраве, произтичащ от храни или фуражи, тази информация 

незабавно се съобщава по системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). 

Информацията незабавно се предава на членовете в мрежата. 

 

2. Правно основание. 

Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) се основава на 

Регламент (ЕО) № 178/2002, като с член 50 се създава система за бързо предупреждение за 

храни и фуражи. Условията и мерките за прилагането й са описани в Регламент (ЕС) № 16/2011. 

 

3. Видове нотификации. 

 

3.1. Предупредителни нотификации – съобщение за сериозен риск, който изисква 

незабавни действия или рисковият продукт вече е на пазара. 

3.2. Нотификация за недопускан внос – касае пратка с храни, фуражи или 

суровини на които е отказано влизането в Общността поради риск за човешкото здраве, 

здравето на животните или околната среда. 

3.3. Информативни нотификации - които са: за проследяване или за насочване на 

вниманието. Нотификациите за проследяване не изискват бърза реакция. Нотификациите за 

насочване на вниманието предоставят интересна за контролните органи информация. 

 

 

Изготвил: 

 

Д-р Бранимир Канакидис 

Младши експерт в Дирекция „НСМОРПР” 


