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1. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
1
. 

 

 Общият брой нотификации за месец февруари 2012 е 304. Сигналите в категория 

храни са най много – 233, за фуражи – 46, а за материали в контакт с храни – 25  

(фиг.1). 

 

 
 

Фиг.1 Разпределение на нотификациите по отношение на относителния дял на храните, 

фуражите и материалите в контакт с храни. 

 

Предупредителни нотификации – 39 подадени сигнала (12,83 % от всички  

нотификации за месеца). Те се разпределят в следните категории: 

Материали в контакт с храни (5 нотификации): Миграция на DEHP - ди(2-

етилхексил) фталат от капачки за буркани, съдържащи манго от Индия, през 

Обединеното кралство; Миграция на DEHP - ди(2-етилхексил) фталат и бис(2-

етилхексил) тетрафталат (DOTP) от капачки на буркани с кисели краставички и лют 

червен пипер, от Индия, през Обединеното кралство; Миграция на  ехоксидирано соево 

олио (ESBO) от капачки за буркани, съдържащи смесена туршия в масло от Пакистан, 

през Обединеното кралство; Миграция на  ехоксидирано соево олио (ESBO) в пюре от 

тиквички от Молдова през Германия; Миграция на кадмий и олово от стъклени плочи 

за чай от Румъния, произведени в Турция.  

Месо и месни продукти (3 нотификации): Нарушена вакуумна опаковка на пастет от 

Белгия; Присъствие на Listeria monocytogenes в пастет от Белгия; Наличие на 

Salmonella spp. в готови за консумация колбаси от Франция. 

                                                           
1
 Кратко описание на системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, правно основание и 

видове нотификации са представени в Приложение 1. 
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Риба и рибни продукти (5 нотификации): Живак в замразени филета от риба меч с 

кожа от Виетнам, през Холандия; Следи от яйца в замразена панирана треска от 

Холандия; Хистамин в замразени пържоли от риба тон без кожа от Виетнам, през 

Холандия; Опаразитяване с Anisakis на охладена риба морски дявол (Lophius 

рiscatorius) от Франция; Хистамин в замразена риба тон (Thunnus albacares) от 

Индонезия, със суровина от Виетнам. 

Зърнени и хлебни изделия (4 нотификации): Неоторизиран генетично модифициран 

(Bt63) ориз във фиде от Китай, през Швеция; в басмати ориз от Пакистан, чрез 

Холандия. Недекларираната пшеница в зърнените закуски от Обединеното кралство; 

Неоторизиран генетично модифициран басмати ориз от Пакистан. 

Плодове и зеленчуци (1 нотификация): Наличие на фентион в праскови от 

Австралия, през Франция. 

Сладкарски изделия (2 нотификации): Наличие на метални фрагменти в шоколадови 

бонбони от Италия; Неразрешен оцветител Rhodamine B в индийски сладки микс от 

Италия. 

Какао, какаови продукти, кафе и чай (2 нотификации): Следи от лешници в 

шоколадова паста от Белгия; Недекларирани лешници  в топъл шоколад с бонбони от 

Унгария със суровина от Холандия. 

Двучерупчести мекотели и продукти от тях (2 нотификации): Норовирус в стриди 

от Ирландия през Франция; Норовируси в стриди от Холандия.  

Ракообразни и продукти от тях (2 нотификации): Норовирус в стриди от Ирландия 

през Франция; Listeria monocytogenes във варени опашки от скариди със суровини от 

Индонезия, опаковани в Германия 

Яйца и яйчни продукти (1 нотификация): Salmonella enteritidis в пресни яйца от 

Полша. 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни (3 нотификации): 

Неразрешени вещества – 3 нотификации: тадалафил в хранителната добавка от 

Норвегия; силденафил в хранителната добавка от Испания; силденафил тионо-аналог в 

хранителната добавка от Малайзия през Турция и Гърция. 

Билки и подправки (4 нотификации): Афлатоксини в мляно индийско орехче от 

Германия и мляно индийско орехче от Германия със суровина от Индонезия през 

Холандия; Salmonella sp. в куркума с неизвестен произход. Недекларирани фъстъци 

(наличие на фъстъчено масло) в орехов сладолед от Германия. 

Супи, бульони, сосове и подправки (2 нотификации): Недекларирана млечна 

съставка в биологично песто дженовезе с босилек от Италия; Недеклариран глутен в 

гъбен бульон от Испания. 
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Готови ястия и закуски (2 нотификации): Listeria monocytogenes в шницел с 

моцарела и песто, произведени в Обединеното кралство, опаковани в Швейцария; 

Калай в печен боб в доматен сос от Италия. 

Други хранителни продукти (1 нотификация): Listeria monocytogenes в хляб с раци 

от Франция. 

Фуражни суровини (1 нотификация): Афлатоксини в семена от памук от Гърция 

Нотификации за недопуснат внос – представляват най-висок процент от общия 

брой за месеца – 49,67%, подадените сигнали за нарушения са 151. 

Плодове и зеленчуци (44 нотификации):  

Пестициди Токсини Salmonella Други 

28 8 4 4 

Монокротофос, ометоат и диметоат в бамя от Индия; Монокротофос и диметоат в бамя 

от Индия; Eндосулфан, ацефат, профенофос, етион, триазофос, фозалон,  бифентрин и 

пропиконазол в листа от къри от Индия; Перметрин и фамоксадон в люти чушки от 

Доминиканска република; Ендосулфан  и метомил в чушки от Доминиканска 

република; Монокротофос в бамя от Индия; Salmonella в листа от бетел от Бангладеш. 

Монокротофос, триазофос  и диметоат в бамя от Индия; Пропаргит в пресни ягоди от 

Египет; Форметанат в охладен пресен пипер от Турция; Перметрин в люти чушки от 

Доминиканска република през Обединено Кралство; Афлатоксини в кубчета сушени 

смокини от Турция; Тау-флувавинат в лимони от Турция; Метомил в бамя от Индия; 

Монокротофос и ацетамипприд в бамя от Индия; охратоксин A в стафиди от 

Узбекистан; Тетрадифон  в пресни чушки от Турция; Salmonella в листа от Бетел от 

Бангладеш – 3 нотификации; Ендосулфан и монокротофос в бамя от Индия; Оксамил в 

пресни чушки от Турция; Хлотианидин в бамя от Индия; Монокротофос и ацефат в 

бамя от Индия; Афлатоксини в люти чушки от Индия; Развалени охладени помело от 

Китай; Ометоат и диметоат във водна мимоза от Тайланд; Ометоат и диметоат във 

водна мимоза от Тайланд; Разваляне на пресни картофи от Китай, заразени с плесени; 

Процимидон в пресни чушки от Турция; Охратоксин А в стафиди от Узбекистан – 2 

нотификации; Етион в портокали от Египет; Метидатион в помело от Китай; 

Афлатоксини в сушени смокини от Турция; Тетрадифон в домати от Турция; 

Форметанат в чушки от Турция; Ацефат в бамя от Индия; Метомил в патладжан от 

Доминиканска република; Процимидон в домати от Турция; Процимидон в пресни 

чушки от Турция; Охратоксин А в стафиди от Афганистан (с черна плесен 3.2 %); 

Неподходящи органолептични характеристики (винена миризма и мирис на 

ферментация) от сушени сливи от Чили, заразени с плесени; Процимидон в охладени 

домати от Турция. 
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Риба и рибни продукти (8 нотификации): Парчета тон в саламура от Мавриций с 

дефектни опаковки; Лошо хигиенно състояние на замразени филета от треска от Китай; 

Недостатъчна термична обработка на консервирана риба тон от Тайланд; Лош контрол 

на температурата за филе пангасиус от Виетнам; ; Лош контрол на температурата за 

замразена скумрия и опаразитяване с Anisakis от Мароко; Лош контрол на 

температурата за сардини и опаразитяване с Anisakis от Мароко; Хистамин (в консерви 

със сардини с растително масло от Мароко; Влошаване на органолептичните 

характеристики на замразен морски дявол (Lophius spp.) от Китай;  

Зърнени и хлебни изделия (3 нотификации): Неоторизиран генетично модифицирано 

фиде от ориз от Хонг Конг; Неоторизиран нова хранителна съставка – гъба (Trametes 

versicolor) в оризови топки от Китай; Карбендазим в бланширан ориз басмати от 

Индия. 

Главоноги и продукти от тях (3 нотификации): Лош контрол на температурата на 

замразена сепия (Loligo opalescens) от Съединените щати; Salmonella spp.в замразени 

калмари от Индия и в замразени октоподи от Индонезия. 

Двучерупчести мекотели и продукти от тях (1 нотификация): Лошо хигиенно 

състояние на замразени миди от Чили. 

Сладкарски изделия (3 нотификации): Неадекватни здравни сертификати за: 

лешников крем с какао от Турция; и за крокант с шам-фъстък от Турция; Афлатоксини 

в смокинова паста от Турция. 

Ракообразни и продукти от тях (2 нотификации): Бензо(a)пирен в пушени сушени 

скариди от Гамбия; Забранено вещество нитрофуран (метаболит) фуразолидон, (AOZ) в 

замразени скариди от Индия. 

Какао, какаови продукти, кафе и чай (1 нотификация): Ацетамиприд в зелен чай от 

Китай. 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни (1 нотификация): 

Неоторизирана нова хранителна съставка – копринена пеперуда в хранителната 

добавка от Южна Корея. 

Мазнини и масла (1 нотификация):Неправилен здравен сертификат за сурово соево 

олио от Украйна. 

Билки и подправки (3 нотификации):Неподходящи средства за транспорт за насипна 

сол от Беларус; Salmonella в свеж кориандър от Тайланд; Salmonella enterica в риган от 

Турция.  

Месо и месни продукти (4 нотификации): Разваляне на охладени агнешки крака от 

Нова Зеландия; Salmonella в замразени парчета говеждо месо от Свазиленд; Лош 

контрол на температурата – на говеждо месо от Уругвай; Salmonella в замразено 

обезкостено говеждо месо от Бразилия;  
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Безалкохолни напитки (3 нотификации): Неоторизирано използване на оцветители 

Е120 – кармин  и Е160b в нектар от манго от Египет – 3 нотификации. 

Ядки, продукти от ядки и семена (33 нотификации): Афлатоксини 22 

нотификации: във фъстъци от Индия – 5 нотификации; във фъстъци от Аржентина – 3 

нотификации; в бланширани фъстъци от Китай; във фъстъци от Южна Африка – 2 

нотификации; в шам фъстък от Турция – 2 нотификации; в лешници от Турция; във 

фъстъци в черупка от Китай; в бадеми с черупка от САЩ; във фъстъци с черупка от 

Египет; в шам фъстък от Иран – 5 нотификации; Липса на здравен сертификат за 

лешници от Турция; Фекални стрептококи (300 CFU /g) в сушени кокосови стърготини 

от Индонезия; Живи и мъртви акари (50/kg) в рапично семе от Украйна; Неоторизирана 

нова храна – ядки от бетел от Бангладеш; Неоторизиран сулфит (653 mg/kg - ppm) в 

ядки от праскови от Турция; Salmonella spp. в сусам от Индия; Изтекъл здравен 

сертификат за бланширани фъстъчени ядки от Китай; Орехи с черупки от Съединените 

щати, заразени с плесени; Фекални стрептококи (3200 CFU/g) в кокосово брашно от 

Индонезия; Фекални стрептококи (200 CFU/g) в кокосово брашно от Виетнам; Фекални 

стрептококи (400 CFU/g) в сушени кокосови стърготини от Индонезия. 

Птиче месо и продукти от птиче месоа (3 нотификации): Лош температурен контрол 

на замразено пилешко филе от Тайланд; Измама със здравен сертификат за замразени 

патици от Китай – 2 нотификации.  

Материали в контакт с храни (10 нотификации): Миграция на магнезий от тигани с 

кошница от Китай; Миграция на първични ароматни амини от найлонови опаковки от 

Китай; Миграция на никел от неръждаеми прибори за чай от Тайланд; Миграция на 

първични ароматни амини от найлонова опаковка на спагети от Китай; Миграция на 

никел от остриетата на пасатори от Китай; Миграция на хром, никел и магнезий от тави 

от Китай; Липса на сертифицирани аналитични доклади за меламинови лъжици от 

Китай; Миграция на хром магнезии и твърде високо ниво на обща от вилици от 

неръждаема стомана от Китай; Миграция на формалдехид от пластмасови комплекти 

от Китай; Миграция на формалдехид от купа и плоча от Китай. 

Фуражни суровини и храни за домашни любимци (28 нотификации): 

Афлатоксини – 26 нотификации: Във фъстъци, предназначени за храна на птици от 

Индия – 24 нотификации; Във фъстъци, предназначени за храна на птици от 

Аржентина;  Във фъстъци в черупка, предназначени за храна на птици от Индия; 

Salmonella в рибно брашно от Мароко; Salmonella група E1 в слънчогледово масло от 

Русия;  

Нотификации за насочване на вниманието 

Плодове и зеленчуци (11 нотификации): Сушени смокини, заразени с насекоми от 

Турция; Етефон в грозде без семена от Южна Африка през Белгия; Оксамил в 

краставици от Либия; Глифосат в леща от Канада; Процимидон в пресни краставици от 
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Йордания; Епидемия от хранителен произход – вероятно причинени от дини от 

Бразилия; Оксамил в тиквички от Испания; Чуждо тяло (с дължина 20 см от 

пластмасова мрежа) в бобови кълнове от Тайланд; Афлатоксини в сушени смокини от 

Турция; Имазалил в портокали от Мароко; Ометоат в охладени патладжани от 

Малайзия. 

Двучерупчести мекотели и продукти от тях (2 нотификации): Escherichia coli в 

миди от Италия; Норовируси в стриди от Ирландия, през Холандия. 

Зърнени и хлебни изделия (3 нотификации): Афлатоксини в биологичен бял ориз от 

Пакистан; Чужди (малки пера и конци) в бланширан дългозърнест ориз от Тайланд; 

Афлатоксини в оризов снак от Индия. 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни (4 нотификации): 

Неразрешени вещества: тадалафил в хранителна добавка, от САЩ, през Китай; 

силденафил и тадалафил в хранителна добавка от САЩ, през Китай; сибутрамин в 

хранителна добавка от САЩ, през Хонконг; Бензетониев хлорид (7,8%) в екстракт от 

семена на грейпфрут от САЩ. 

Яйца и яйчни продукти (1 нотификация): Salmonella в пресни яйца от Полша. 

Риба и рибни продукти (11 нотификации): Твърде високо съдържание на общ летлив 

основен азот в замразени лъчи (Raja spp.) от САЩ; Живак – 3 нотификации: в пушена 

риба меч карпачо от Италия; в замразена риба от Мадагаскар; в замразени пържоли от 

синя акула от Еквадор;  Кадмий в замразена сепия от Виетнам; Хистамин в замразена 

риба тон (Thunnus albacares) от Виетнам; Неправилно етикетиране на замразена риба 

меч от Виетнам; Escherichia coli в замразено филе пангасиус от Виетнам; Listeria 

monocytogenes в пушено филе от пъстърва от Турция; Неправилно етикетиране на риба 

и скариди с кисели краставички от Индия; Бензо(a)пирен на суха опушена риба тон от 

Виетнам. 

Билки и подправки (2 нотификации): Salmonella в прясно преопакована акация от 

Тайланд; Недекларирани фъстъци в орехов сладолед от Германия. 

Месо и месни продукти (4 нотификации): Неоторизиран преднизолон в живи коне от 

Полша; Salmonella spp. – 4 нотификации в: охладени изрезки на говеждо месо от 

Ирландия; в охладено мляно говеждо месо от Швеция, със суровини от Германия; в 

охладено мляно месо от Дания и Ирландия; в охладени кланични трупове на овце от 

Швеция; Подозрение за измама във връзка с коне от Унгария; Забранено вещество 

нитрофуран (метаболит) нитрофуразон в солени овчи черва от Монголия. 

Мляко и млечни продукти (2 нотификации): Salmonella spp. и Cronobacter sakazakii 

в сухо мляко за кърмачета от Белгия; Шига-токсин продуцираща Escherichia coli в 

сирене от Франция. 
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Безалкохолни напитки (1 нотификация): Твърде високо съдържание на E210 – 

бензоена киселина, недекларирани кофеин  и недостатъчно етикетиране на енергийната 

напитка от Япония. 

Птиче месо и продукти от птиче месоа (3 нотификации): Salmonella enteritidis в 

замразени цели носачки от Полша и в пресни пилешки филенца от Литва; Salmonella 

typhimurium в охладени пилета от Франция. 

Готови ястия и закуски (1 нотификации): Неоторизирано използване на оцветител 

Е102 (тартразин) в юфка с вкус на пиле от Нигер.  

Материали в контакт с храни (6 нотификации): Миграция на хром при ножове от 

Тайланд; Миграция на първични амини и твърде високо ниво на обща миграция при 

кухненска шпатула от Китай; Миграция на епоксидирано соево масло (ESBO) от 

капачки за буркани, съдържащи сусамени тестени изделия от Швеция; Твърде високо 

ниво на обща миграция (пластификатор) от капачки за буркани, съдържащи пипер, 

пълнени с крема сирене и сладко чили от Гърция, през Германия; Миграция на 

формалдехид и меламин от меламинови лъжици от Тайланд; Миграция на оцветител от 

пластмасови чинии от Китай. 

Фуражни суровини и храни за домашни любимци (5 нотификации): Salmonella в 

органична соя от Индия, през Канада – 2 нотификации; Афлатоксини в бели 

слънчогледови семки от Египет, през Франция; Твърде висок брой Enterobacteriaceae в 

дъвчащи предмети за кучета от Колумбия; Живак храна за котки с риба тон от Тайланд. 

Нотификации за проследяване 

Плодове и зеленчуци (7 нотификации): Мъртви насекоми (пеперуди, хлебарки) в 

замразен спанак от Белгия; Метомил в коктейлни домати от Мароко през Франция; 

Сушени смокини от Турция с насекоми, през Словакия; Чуждо тяло (ръчна граната) в 

картофи от Франция; Тетрадифон в портокали от Турция през Германия; 

Неоторизирано вещество морфолин в сливи от САЩ; Salmonella в сушени черни гъби 

от Виетнам през Холандия. 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни (11 нотификации): 

Неоторизирани нови хранителни съставки – 4 нотификации: тонгкат (Eurycoma 

longifolia) в хранителната добавка от САЩ – 5 нотификации; Cnidium monnieri в 

хранителната добавка от САЩ; Stevia rebaudiana в хранителната добавка от САЩ; 

Hoodia gordonii в хранителната добавка от САЩ; Некоректно етикетиране на ампули с 

витамин Ц от Испания; Неразрешено облъчване на хранителна добавка, произведена в 

Белгия, със суровини от Франция; Неоторизирани E216 пропил n-хидроксибензоат и 

E218 метил-р-хидроксибензоат в сироп за кашлица от Дания. 

Алкохолни напитки (1 нотификация): Метанол във водка от Италия. 
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Зърнени и хлебни изделия (3 нотификации): Ечемичен шрот от Словакия, заразен с 

плесени – 2 нотификации.  

Сладкарски изделия (1 нотификация): Неоторизирано използване на оцветител Е173 

– алуминий в захарни изделия от Обединеното кралство.  

Ракообразни и продукти от тях (2 нотификации): Твърде високо съдържание на 

сулфит в замразени скариди (Solenocera melantho) от Китай, през Италия. 

Яйца и яйчни продукти (1 нотификация): Липса на здравна маркировка върху 

пресни яйца от Полша. 

Хранителни добавки и ароматизанти (1 нотификация):Неоторизиран E216 – пропил 

р-хидроксибензоат в течен подсладител от Испания. 

Риба и рибни продукти (3 нотификации): Опаразитяване с Anisakis на охладената 

риба меч от Испания; Висок брой Pseudomonas spp. в нилски костур от Кения; Listeria 

monocytogenes в охладена пушена сьомга от Полша. 

Месо и месни продукти (4 нотификации): Шунка от Испания с дефектни опаковки; 

Подозрение за измама във връзка с коне от Дания, преработени в Италия; 

Недеклариран оцветител E124 в наденица от Румъния; Диоксини в агнешки черен дроб 

от Холандия. 

Ядки, продукти от ядки и семена (33 нотификации): Нарушения на вкуса на 

органични кедрови ядки (Pinus armandii) от Китай, през Германия. 

Други хранителни продукти / смесени (1 нотификация): Salmonella в прах за дъвка 

от Австрия.  

Птиче месо и продукти от птиче месоа (3 нотификации): Неоторизиран доставчик 

на пилешко месо, използвано в замразени тестени изделия с пиле от Италия; Липса на 

здравна маркировка върху пушени цели пилета от Обединеното кралство; Храна за 

малки деца, заразена с плесени от Франция. 

Готови ястия и закуски (1 нотификации): Неправилна дата на изтичане на годността 

на различни охладени закуски от Виетнам, опаковани в Обединеното кралство. 

Материали в контакт с храни (4 нотификации): Високо съдържание на летливи 

органични съединения в силиконова форма за торта от Холандия; Миграция на aлкил 

сулфонилов фенил естер от капачки за буркани, съдържащи манго от Индия, през 

Обединеното кралство; Нарушена външна обвивка на стъклени чаши от Китай; 

Миграция на ATBC, DEHA и DINCH от капачки на стъклени буркани, съдържащи 

брускети от Италия.  

Фуражни суровини и храни за домашни любимци (12 нотификации): Арсен в 

меден сулфат от Полша; Salmonella enterica в рапична храна от Полша, през Германия – 

2 нотификации; Salmonella – 4 нотификации в: животински протеин от Франция; 



                                                                                                         Февруари 2012 – анализ на данните 

 

10 
 

месокостно брашно от Швеция; органична соева храна от Италия през Германия; 

преработен животински протеин от Белгия; Арсен в минерален фураж от Франция през 

Белгия; Salmonella в рапична храна от Дания със суров материал от Полша; Арсен в 

храна с морски водорасли от Франция; Диоксини в спирулина от Германия; Храна за 

домашни любимци, инфектирана с насекоми (Necrobia rufipes) от Швеция.  

България е обявила 11 нотификации към системата за бързо известяване за храни 

и фуражи: 

 

Нотификации за недопуснат внос (9): 

 

Плодове и зеленчуци (9 нотификации): Всичките за пестициди от Турция – 

процимидон, форметанат, оксамил, тетрадифон в пресни чушки; тетрадифон и 

процимидон в домати; процимидон в замразени домати;  

 

Нотификации за проследяване (2): 

Яйца и яйчни продукти (1 нотификация): Липса на маркировка на яйца от Полша.  

 

Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни (1 нотификация): 

Некоректно етикетиране на ампули с витамин Ц от Испания. 

За месец февруари България не е нотифицирана нито един пъти в RASFF.  

 

 

Разпределение на нотификациите по категория опасност за месец февруари: 

 

Категория опасност: Брой нотификации: 

Микотоксини 64 

Патогенни микроорганизми 51 

Остатъци от пестициди 42 

Миграция 18 

Тежки метали 17 

ГМО, нови храни 14 

Непатогенни микроорганизми 13 

Хранителни добавки и ароматизанти 11 

Лош контрол 11 

Фалшификация, измама 10 

Съдържание 9 

Чужди тела 9 

Алергени 8 
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Категория опасност: Брой нотификации: 

Некоректно етикетиране 7 

Органолептични показатели 6 

Индустриални замърсители 5 

Биоконтаминанти 4 

Зараза с паразити 4 

Некоректно опаковане 3 

Остатъци от ВМП 3 

Други биотоксини 1 

Химическо замърсяване 1 

Радиация 1 

 

 
 

Приложение 1  

 

Система за бързо предупреждение за храни и фуражи. 

Под формата на мрежа се създава 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. 

1. 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. 

2. 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 недопуснат 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. 
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Брой нотификации по категории опасност: 

Брой нотификации: 


