МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Анализ на данните, получени от системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF)
за месец май 2017 г.
Общият брой нотификации за месец май 2017 г. е 351. Сигналите в
категория храни са най–много – 309, за фуражите – 24, а за материалите в
контакт с храни – 18 (фиг.1).
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Фиг. 1 Анализ на нотификациите по отношение на разпределението по групи:
храни, фуражи и материали

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ

НОТИФИКАЦИИ

–

89,

които

се

разпределят в следните категории:
Риба и рибни продукти – 18 нотификации: хранителен взрив
причинен от хистамин в риба тон от Испания (6) и от Италия; живак
замразена риба меч от Испания (3) и от Индонезия, в замразена синя акула
(Prionace glauca) от Португалия (2) и от Испания в замразено сашими (вид
японско рибно ястие) от риба меч от Виетнам и в охладен тартар (вид
средиземноморско рибно ястие) от риба меч от Испания; Clostridium
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botulinum type E в охладена сушена бабушка (Rutilus rutilus) от Литва и
погрешен срок на годност на пушена риба от Холандия.
Птиче месо и продукти от птиче месо – 11 нотификации:
Salmonella enterica ser. Heidelberg в замразени пилешки гърди от Бразилия
(4); Salmonella enterica ser. Enteritidis в пилешки филета от Полша (3) и в
патешки гърди от Унгария; Salmonella в замразени пилешки гърди от
Бразилия; Salmonella enterica ser. Typhimurium в охладени пуешки филета
от Полша и метални фрагменти в пилешки бутчета от Холандия.
Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни - 8
нотификации: недеклариран лактопротеин в хранителни добавки от
Канада; наличие на неразрешената субстанция силденафил в хранителна
добавка от Обединеното кралство; високи нива на витамин А в хранителна
добавка от Обединеното кралство; наличие на неразрешените субстанции
йохимбин, фенетиламин и фенетиламинов дериват (хорденин) в
хранителна добавка от САЩ; бензо(а)пирен и полициклични ароматни
въглеводороди в хранителна добавка от Хонг Конг; наличие на
неразрешената субстанция 1,3-диметиламиламин (DMAA) в хранителна
добавка от САЩ; 3-монохлор-1,2-пропандиол в формула за кърмачета от
Словения и от Франция.
Месо и месни продукти (различни от птиче месо ) – 7
нотификации: шигатоксин продуцираща Escherichia coli в агнешко месо
от Обединеното кралство (2); Salmonella в охладено вакуумирано говеждо
карпачо от Испания, в замразена кайма смес от пуешко и свинско месо от
Полша; недекларирани глутен и яйце в замразени кюфтета от Дания;
Salmonella enterica ser. Typhimurium в салам от Италия и наличие на
неразрешената

субстанция

фенилбутазон

в

конски

бъбреци

от

Обединеното кралство.
Ядки, продукти от ядки и семена – 7 нотификации: афлатоксини
в печени семки от диня от Турция (2); в семки от пъпеш от Того и Гана; в
шамфъстък от Испания и от Иран и стъклени фрагменти в изсушени
покълнали семена от Испания.
Зърнени и тестени изделия – 5 нотификации: недекларирана
млечна съставка във ванилови бисквити от Турция; афлатоксини в ориз от
Пакистан; арсен в ориз от Пакистан; пластмасови фрагменти в ръжено
брашно от Швеция и T-2 токсин и HT-2 токсин в овесено брашно от Полша.
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Материали в контакт с храни – 5 нотификации: миграция на
меламин от меламинови чаши с неизвестен произход; риск от задушаване
при консумацията на напитки с пластмасови ледени форми от Китай;
миграция на формалдехид от бамбукови чаши от Китай; пуканки за
микровълнова печка с неправилно пакетиране (риск от запалване) от
САЩ и миграция на кадмий от порцеланови прибори за хранене от Китай.
Плодове и зеленчуци – 4 нотификации: норовирус в замразени
малини от Полша; недеклариран сулфит в гъби също от Полша; метомил в
нарове от Южна Африка и недекларирани ядки от макадемия в червени
боровинки от Ирландия.
Готови ястия и закуски – 4 нотификации: стъклени фрагменти в
свинска пържола с гъбен сос от Чехия; афлатоксини в тортила от Испания;
пластмасови фрагменти в салата от Полша и погрешно производство (pH
нестабилност) на макарони и сирене от Франция.
Двучерупчести мекотели и продукти от тях – 3 нотификации:
Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) токсини в живи миди от Ирландия (3).
Сладкарски изделия – 2 нотификации: наличие на недекларирани
глутен и соя в сладки от Холандия с погрешно етикетиране и желирана
торта от Испания с погрешно пакетиране (остри пластмасови парчета за
фиксиране на плодовото желе).
Фуражни суровини – 2 нотификации: афлатоксини в оризови
трици от Обединеното кралство и голямо количество на семена от
амброзия (Ambrosia spp.) в смески от семена за хранене на птици от
Холандия.
Билки и подправки – 2 нотификации: олово в куркума на прах от
Индия и недеклариран фъстък и целина в микс от подправки от Дания.
Сладоледи и десерти – 2 нотификации: недекларирана млечна
съставка в кокосови шербети от Полша и метални жици в сладолед от
Словения.
Мляко и млечни продукти – 2 нотификации: шигатоксин
продуцираща Escherichia coli в сирене от сурово козе мляко от Франция и
пластмасови фрагменти в йогурт от Германия.
Ракообразни и продукти от тях – 1 нотификация: кадмий в
замразени раци от Тунис.
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Яйца и яйчни продукти – 1 нотификация: Salmonella в яйчен прах
от Холандия.
Мазнини и масла – 1 нотификация: наличие на неразрешения
оцветител Судан 4 в палмово масло от Нигерия.
Хранителни

добавки

и

ароматизанти

–

1

нотификация:

недеклариран бадем в бадемов екстракт, етикетиран като ванилов
екстракт от Обединеното кралство.
Безалкохолни напитки – 1 нотификация: стъклени фрагменти в
безалкохолни напитки от Швейцария.
Други хранителни продукти/смесени – 1 нотификация: следи от
лактопротеин в охладен растителен продукт, аналог на сирене от Франция.
Супи, сосове и подправки – 1 нотификация: следи от горчица в сос
болонезе с билки от Полша.
През месец май 2017 г. при предупредителните нотификации
най-често нотифицираната страна е Испания с 16 нотификации,
следвана от Полша с 10 нотификации.
НОТИФИКАЦИИ

ЗА

НЕДОПУСНАТ

ВНОС

–

140,

нотификации, които се разпределят в следните категории:
Птиче месо и продукти от птиче месо – 49 нотификации:
Salmonella в замразени осолени пилешки гърди от Бразилия (21), в замразени
пуешки гърди от Бразилия (5), в замразени пилешки заготовки от Бразилия
(5), в замразени пуешки месни заготовки (3), в замразени мариновани
пилешки филета от Бразилия, в замразено осолено пилешко месо от
Бразилия; Salmonella enterica ser. Heidelberg в замразени пилешки гърди от
Бразилия (10); Salmonella enterica ser. Heidelberg и Salmonella enterica ser.
Minnesota в замразени осолени пилешки гърди от Бразилия (2);
лошен температурен контрол на замразено пилешко месо от Бразилия;
Salmonella enterica ser. Minnesota в замразени осолени пилешки гърди също
от Бразилия.
Ядки, продукти от ядки и семена – 30 нотификации:
афлатоксини във фъстъци от Китай (7), от Индия (2), от Гамбия, от
Аржентина, от Египет и от Судан, в шамфъстък от Иран (2),от Турция и от
САЩ, в бадеми от САЩ (2), в лешници от Турция (2) и в семена от пъпеш от
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Гана; високи нива на цианид в горчиви кайсиеви ядки от Узбекистан; липса
на фитосанитарен сертификат на сусам от Индия; Salmonella в сусам от
Индия; Salmonella enterica ser. Adelaide, Salmonella enterica ser. Bongori,
Salmonella enterica ser. Livingstone, Salmonella enterica ser. Münster и
Salmonella enterica subsp. salamae (II) в сусам от Судан; липса на
фитосанитарен сертификат и на протокол от изпитване за фъстъци от
Индия и за сусам също от Индия; опит за нелегален внос и липса на
фитосанитарен сертификат и на протокол от изпитване за семки от диня
от Нигерия и влошено хигиенно състояние на семена от паприка от Китай.
Плодове и зеленчуци – 19 нотификации: хлорпирифос в чушки от
Турция (3); високи нива на сулфит в сушени кайсии от Турция; замразени
черни боровинки от Сърбия, заразени с плесени (2); афлатоксини в сушени
смокини от Турция; фостиазат в чушки от Турция; неразрешено влагане на
оцветител E 110 – Сънсет Жълто FCF в изсушени резени манго от Тайланд;
хлорпирифос и пиримфос-метил в чушки от Турция; наличие на
неразрешената субстанция пропаргит в бамя от Индия; Salmonella enterica
ser. Aberdeen в боб от Малайзия; недеклариран сулфит в консервиран
артишок

от

Египет;

наличие

на

неразрешената

субстанция

дитиокарбамати във вакуум пакетирани лозови листа от Турция; наличие
на неразрешената субстанция монокротофос в чушки от Турция и
издуване на опаковката и бактериален растеж в консерва с артишок от
Египет.
Билки и подправки – 9 нотификации: липса на фитосанитарен
сертификат за чили на прах от Индия (2), в индийско орехче на прах от
Индия; липса на фитосанитарен сертификат и на протокол от изпитване
при листа къри от Индия, в смлян пипер и в няколко масала миксове от
подправки от Индия и в чили на прах в микс от подправки от Индия;
афлатоксини в смлян червен пипер също от Индия, микс от подправки от
Етиопия и индийско орехче от Индонезия, заразено с плесени.
Риба и рибни продукти – 6 нотификации: консервирани сардини
от Мароко с повредена опаковка (изтичане от консервите); развала на
охладена риба тон от Турция; липса на здравен сертификат на охладена
ципура от Сенегал; хистамин в консервирана в слънчогледово олио риба тон
от Виетнам; влошен температурен контрол на охладена риба тон от
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Турция; влошен температурен контрол на охладена риба тон, риба меч и
кралска скумрия от Индия.
Месо и месни продукти (различни от птиче месо) – 5
нотификации: шигатоксин продуцираща Escherichia coli в замразено
говеждо месо от Бразилия (3); наличие на неразрешената субстанция
напроксен в охладено конско месо от Бразилия и Salmonella в замразени
пилешки филета също от Бразилия.
Фуражни суровини – 4 нотификации: афлатоксини във фъстъци
за храна на птици от Египет (3) и Salmonella enterica ser. Tennessee в рапично
брашно от Русия.
Материали в контакт с храни – 3 нотификации: миграция на
хром от ножове от Китай и от Хонг Конг и високо ниво на обща миграция
от хартия и картон с покритие от Китай.
Главоноги и продукти от тях – 2 нотификации: кадмий в замразен
октопод от Индия и развала и влошен температурен контрол на замразен
калмар от Нова Зеландия.
Зърнени и тестени изделия – 2 нотификации: ориз басмати от
Индия, заразен с плесени и неразрешени генетично модифицирани
оризови кнедли от Китай.
Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 2
нотификации: наличие на неразрешената субстанция сибутрамин в
хранителна добавка от Китай и наличие на неразрешената субстанция
изопротиолан в екстракт от рейши (вид гъба използвана в китайската
медицина) от Китай.
Странични животински продукти – 1 нотификация: Salmonella в
протеин от пера от Тунис.
Двучерупчести мекотели и продукти от тях – 1 нотификация:
кадмий в замразен микс от морски дарове от Виетнам.
Какао, какаови изделия, кафе и чай – 1 нотификация: наличие
на неразрешената субстанция антраквинон в зелен чай от Китай.
Сладкарски изделия – 1 нотификация: наличие на E 425 – коняк
в цветно желе от Тайван.
Ракообразни и продукти от тях – 1 нотификация: влошен
температурен контрол на замразени омари от САЩ.
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Мазнини и масла – 1 нотификация: опит за нелегален внос на
палмово масло от Гана.
Други хранителни продукти/смесени – 1 нотификация: високи
нива на сулфит и недеклариран сулфит в кайсиев пълнеж от Турция.
Храни за домашни любимци – 1 нотификация: високи нива на
Enterobacteriaceae в кучешки играчки за дъвчене от Китай.
Супи, сосове и подправки – 1 нотификация: липса на здравен
сертификат и на протокол за изпитване на суши оцет от Китай.
През месец май 2017 г. при нотификациите за недопуснат внос
най-често нотифицираната страна е Бразилия с 54 нотификации,
следвана от Турция с 18 нотификации.
НОТИФИКАЦИИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО – 92,
които се разпределят в следните категории:
Риба и рибни продукти – 32 нотификации: живак в риба меч от
Испания (7), от Франция (2) (Squalus blainville)и от остров Мавриций, в риба
(Pagellus erythrinus) от Испания, в риба (Seriola dumerili) от Гърция, в малка
бодлива акула (Squalus blainville) от Испания, риба скорпион (Scorpaena
scrofa) от Тунис; хистамин в риба тон от Испания (2), в риба меч от Испания,
в охладена скумрия също от Испания и в замразени филета от риба тон от
Кот‘Дивоар; хранителен взрив (хистаминово отравяне) в Испания,
причинено от риба тон (2); опаразитяване с Anisakis в охладена риба монах
от Обединеното кралство (2) и от Ирландия; хистологични изменения
поради замразяване на охладен нилски костур от Уганда (2); хранителен
взрив със съмнение, че е предизвикан (скомброидово натравяне) от
размразена риба тон от Испания и от Индия; наличие на неразрешената
субстанция малахитово зелено в сом (Clarias macrocephalus) от Виетнам;
норовирус в охладена мида (Panopea generosa) от Канада и чужди тела
(стъклени и пластмасови) в консервирани филета от скумрия от Мароко.
Птиче месо и продукти от птиче месо – 14 нотификации:
Salmonella enterica ser. Heidelberg в замразени пилешки гърди от Бразилия
(2); Salmonella enterica ser. Enteritidis в пилешки филета от Полша (2), в
пилешки бутчета също от Полша и в охладени пилешки колбаси от Белгия;
Salmonella в пилешки бутчета от Полша и в механично сепарирано месо от
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Белгия и Salmonella enterica ser. Infantis в охладени пилешки гърди от
Унгария и в охладени пилешки крака от бройлери от Полша; Salmonella
enterica ser. Mbandaka в охладени пилешки бутчета от Полша; Campylobacter
в охладено пилешко месо от Полша и Salmonella enterica ser. Abaetetuba в
охладено механично сепарирано пилешко месо също от Полша.
Плодове и зеленчуци – 9 нотификации: прохлораз, имазалил и
имидаклоприд в нарове от Турция; наличие на неразрешените субстанции
карбофуран и пропаргит в сушени годжи бери от Китай; хлорпирифос в
ябълки от Сърбия; охратоксин А в стафиди от Узбекистан; високи нива на
алоин в листа от алое вера (Aloe barbadensis Miller) от Испания; стъклени
фрагменти в краставички от Турция; флуазифоп-п в броколи от Италия;
наличие на неразрешената субстанция пропаргит в бамя от Индия и
метални парчета в мариновани каперси от Турция.
Материали в контакт с храни – 6 нотификации: миграция на
формалдехид от пластмасови купи от Китай (2) и пластмасови чаши също от
Китай (2); миграция на кадмий и олово от ръба на чаши от Чехия (2).
Фуражни

суровини

–

5

нотификации:

афлатоксини

в

слънчогледови семки от Египет; Salmonella enterica ser. Tennessee в рапично
брашно от Русия; Salmonella enterica ser. Ordonez в сусамово кюспе от
Китай; Salmonella в месокостно брашно от Австралия и Salmonella enterica
ser. Senftenberg в соево брашно от Бразилия.
Главоноги и продукти от тях – 3 нотификации: кадмий в замразени
калмари (Illex argentinus) от Аржентина, в охладени калмари (Todarodes
sagittatus) от Испания и в замразен октопод от Виетнам.
Зърнени и тестени изделия – 3 нотификации: афлатоксини в
царевично брашно от Косово, в ориз от Индия и в червен ориз от Шри Ланка.
Ракообразни и продукти от тях – 3 нотификации: високи нива на
сулфит в скариди от Испания (2) и Vibrio parahaemolyticus в замразени
скариди от Индия.
Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 3
нотификации: наличие на неразрешената субстанция силденафил в
хранителна добавка с пчелен мед от Израел и в хранителна добавка от САЩ
и неразрешено влагане на оцветител E 127 – еритрозин в хранителна
добавка от САЩ.
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Билки и подправки – 3 нотификации: високи нива на Escherichia
coli в пресен кориандър от Тайланд; наличие на неразрешените оцветители
Судан 1 и Судан 4 в куркума на прах и наличие на неразрешените
оцветители Судан 1, Судан 4, Fast Garnet и Ориндж 2 в чили на прах от
Индия и нитрат, E 452 – полифосфати и Е 621 – мононатриев глутамат в
микс от подправки за месни продукти от Испания.
Двучерупчести мекотели и продукти от тях – 2 нотификации:
наличие на вируса на Хепатит А в живи миди от Португалия и високи нива
на Escherichia coli в охладени миди от Италия.
Алкохолни напитки – 1 нотификация: високо ниво на алкохол в
джин от Обединеното кралство.
Какао, какаови изделия, кафе и чай – 1 нотификация:
охратоксин А в разтворимо кафе от Индия.
Сладкарски изделия – 1 нотификация: недеклариран сулфит и E
202 - калиев сорбат в сушени сливи и сушени кайсии от Украйна.
Фуражни добавки – 1 нотификация: диоксини в бентонит
(Бентонитът е вид седиментна скала, която представлява смес от глинести
минерали)от Бразилия.
Фуражни премикси – 1 нотификация: Clostridium perfringens във
фураж за риби от Сърбия.
Месо и месни продукти (различни от птиче месо) – 1
нотификация: недеклариран глутен в охладени колбаси от Полша.
Ядки, продукти от ядки и семена – 1 нотификация: афлатоксини
в печени семки от диня от Турция.
Храни за домашни любимци – 1 нотификация: Salmonella в
кучешки играчки за дъвчене от Тайланд.
Готови ястия и закуски – 1 нотификация: афлатоксини в микс от
подправки от Индия.
През месец май 2017 г. при нотификациите за насочване на
вниманието най-често нотифицираната страна е Испания с 22
нотификации, следвана от Полша с 11 нотификации.
НОТИФИКАЦИИ

ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

–

30,

които

се

разпределят в следните категории:
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Фуражни суровини – 8 нотификации: диоксини в брашно от
царевичен глутен и във фураж от царевичен глутен от Испания и сушено
мляно ябълково брашно от Полша; мораво рогче (Claviceps purpurea) в ръж
от Литва; Salmonella enterica ser. Tennessee в рапично брашно от Германия;
Salmonella enterica ser. Cerro в соево брашно от Италия; Salmonella enterica
ser. Gatineau и Salmonella enterica ser. Liverpool в рапичен експелер от
Италия; Salmonella в рапично брашно от Германия и наличие на ДНК от
преживни животни в сушен свински хемоглобин от Германия.
Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 5
нотификации: наличие на неразрешена нова хранителна съставка
креатининов нитрат в хранителна добавка за атлети от Швеция; наличие
на неразрешена нова хранителна съставка агматинов сулфат и наличие
на неразрешената субстанция йохимбин в хранителна добавка от Канада;
високи нива на витамин В6 в хранителна добавка от САЩ; високи нива
на цинк в хранителна добавка от САЩ; наличие на неразрешената нова
хранителна съставка агматинов сулфат и наличие на неразрешената
субстанция N-никотиноил-GABA в хранителна добавка също от САЩ.
Материали в контакт с храни – 4 нотификации: миграция на
желязо от цедки от Чехия и от цедка за чай от Китай; миграция на кадмий
от керамичен комплект прибори от Китай и цветна миграция от чаши за
шотове също от Китай.
Риба и рибни продукти – 3 нотификации: опаразитяване с
Anisakis на охладена риба от Испания (2) и Listeria monocytogenes в пушена
сьомга от Обединеното кралство.
Зърнени и тестени изделия – 2 нотификации: афлатоксини в ориз
от Пакистан и неразрешено влагане на оцветителите E 104 – квинолиново
жълто, E 110 – Сънсет Жълто FCF и E 124 - Понсо 4R / кохинилово
червено A в царевични сладкиши от Словакия.
Месо и месни продукти (различни от птиче месо) – 2
нотификации: наличие на неразрешения ветеринарномедицински
препарат тулатромицин в заешко месо от Белгия и съмнение за
неразрешено пускане на пазара на охладено конско месо от Дания.
Какао, какаови изделия, кафе и чай – 1 нотификация: наличие
на неразрешена нова хранителна съставка (Terminalia ferdinandiana) в
суров мандаринов и кремообразен кокосов млечен шоколад от Австралия.
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Плодове

и

зеленчуци

–

1

нотификация:

влошени

органолептични характеристики на боб от Полша.
Мляко и млечни продукти – 1 нотификация: Pseudomonas
fluorescens в бита сметана без захар от Белгия.
Безалкохолни

напитки

–

1

нотификация:

влошени

органолептични характеристики (променен вкус и мирис) на студен чай
от Германия.
Птиче месо и продукти от птиче месо – 1 нотификация:
недостатъчно етикетиране на замразена кокошка от Франция с дефектна
опаковка.
Супи, сосове и подправки – 1 нотификация: кетчуп от Турция,
заразен с дрожди.
През месец май 2017 г., при нотификациите за проследяване найчесто нотифицираната страна е Германия с 4 нотификации, следвана
от САЩ, Испания и Китай с по 3 нотификации.
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АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ
Направена е съпоставка на броя нотификации спрямо същия период
през 2016 г.– общо и по групи за м. май 2016 г. и м. май 2017 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-много нотификации да са докладвани в групата на храните.
Повишение се наблюдава при общият брой нотификации с 45%, при храните
с 51% и при фуражите с 20%. При материалите в контакт с храни не се
наблюдава промяна в сравнение с предходната година. Като цяло за месец
май 2017 г. има ясна тенденция на повишение при общия брой
нотификации, храните и фуражите. При материалите в контакт с храни
няма промяна.
400
351
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Брой нотификации

300
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200

+20%

150

0%
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Общ брой нотификации

Храни

2016 г.

Фуражи

Материали в контакт с
храни

2017 г.

Фиг. 2. Разпределение на общия брой нотификации и броя нотификации за храни, фуражи и материали
в контакт с храни за м .май 2016 г. и м. май 2017 г.

На фиг. 3 е представено разпределението на нотификациите по вид. Найвисок брой и за двата разглеждани периода са нотификациите за недопуснат
внос спрямо останалите видове нотификации. Повишение се наблюдава
при предупредителните нотификации с 37%, при нотификациите за
недопуснат внос с 54% и при нотификациите за насочване на вниманието
със 70%. Понижение се наблюдава само при нотификациите за
проследяване с 6%. Като цяло за месец май 2017 г. се наблюдава
тенденция на повишение при всички видове нотификации с
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изключение на нотификациите за проследяване където се наблюдава
слаб спад.
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Фиг. 3. Разпределение на броя нотификации по вид

На фиг. 4 са съпоставени данните за месец май 2016 г. и май 2017 г. според
категориите продукти. Повишение се наблюдава при „Риба и рибни
продукти с 84%; при „Птиче месо и продукти от птиче месо“ с 436%; при
„Фуражни суровини“ с 46%; при „Диетични храни, хранителни добавки и
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Мляко и млечни продукти
Зърнени и тестени изделия
Какао, какаови изделия,…
Главоноги и продукти от тях
Ракообразни и продукти от тях
Супи, сосове и подправки
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Брой нотификации

обогатени храни“ с 64% и при „Зърнени и тестени изделия“ със 140%.

2016 г.
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Фиг. 4 Разпределение на броя нотификации по категории продукти
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След съпоставка на данните за месеците май 2016 г. и май 2017
г., може да се направи извод, че има ясна тенденция на повишение при
всички категории продукти.
На фиг. 5 са показани някои от основните причини за нотифициране
на храните и фуражите за месец май 2016 и 2017 г. При патогенните
микроорганизми се наблюдава спад с изключение на Salmonella, където се
наблюдава голямо повишение от 260%. При микотоксините се наблюдава
слабо повишение, при афлатоксин В1 с 2%. От тежките метали значително
повишение се наблюдава при живака с 92%. Пестицидите запазват ниски
нива.
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Фиг.5 Причини за нотифициране
От обобщените данни за месеците май 2016 г. и май 2017 г. може да се
направи извод, че има ясна тенденция на повишение при патогенните
микроорганизми, при микотоксините и при тежките метали.
Пестицидите запазват ниски нива.
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Приложение
1. Система за бързо предупреждение за храни и фуражи:
Регламент (ЕО) No 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на
законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган
за безопасност на храните и за определяне на процедури относно
безопасността 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:
Регламент (ЕС) No 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за
установяване на мерки за прилагане за системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи.
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 пратки с храни,
фуражи или суровини на които е отказано влизането в Общността поради
риск за човешкото здраве, за здравето на животните или за околната среда.
3.3. Нотификации за проследяване – не изискват бърза реакция.
3.4. Нотификации за насочване на вниманието – предоставят
информация за контролните органи.
Горепосочената информация ще бъде публикувана на електроннaта
страница
на
Българския
Контактен
център
на
EFSA
(http://focalpointbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=78
&lang=bg) към Центъра за оценка на риска по хранителната верига.
Изготвил:

Д-р Бранимир Канакидис младши експерт
Дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен център“
09.06.2017 г.
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