БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15А
 +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93,
www.babh.government.bg
СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН

Анализ на данните, получени от
системата за известяване за храни и фуражи (RASFF)
относно случаи на контаминиране на храни със
стафилококови бактерии за периода 1980г.-2012г.
През периода не се наблюдава ясна тенденция за увеличаване или намаляване на
случаите на контаминиране на храни със стафилококови бактерии. Общият брой на
нотификациите в системата RASFF е 62. Най-много има през 1999г. (9) и през 2002г.
(8), като за 2012г. има само една нотификация за наличие на стафилококи в сос от
стриди с произход Китай. Най-голям брой са за контаминирани хранителни продукти с
произход от Китай (9), Мароко (6) и Франция (5).
Най-често нотифицирани са рибните продукти (13) следвани от млечни, месни и
зърнени продукти - по (9).
Риба и рибни продукти – 13 нотификации: аншоа (2), сардини и скумрия от
Мароко; риба тон (2) от Еквадор; рибни филета от Индия; хайвер от Азербайджан;
пушена сьомга от Великобритания; филета от пангасиус от Виетнам; риба от Тайланд;
рибни филета от Йемен и филе от риба тон от Турция.
Мляко и млечни продукти - 9 нотификации: сирене (2), мляко на прах и казеин на
прах от Франция; сирене (2) от Португалия; сирене от Белгия; моцарела от Испания и
пармезан от Австралия.
Месо и месни продукти (различни от птиче месо) – 9 нотификации: свински
бъбреци, хамбургери и различни месни продукти от Холандия; агнешки мозък от Нова
Зеландия; биволски филета от Бразилия (2); дивечово месо от Великобритания; овче
месо от Уругвай и шунка от Германия.
Зърнени храни и тестени изделия – 9 нотификации: паста и лазаня (2) от Италия;
спаначена паста от Белгия; шоколадова торта от Германия; палачинки от Кипър; торта
от Литва; шоколадов сладкиш от Франция и юфка от Полша.
Ракообразни и продукти от тях – 9 нотификации: раци (4) от Китай; раци и черупки
от раци от Мароко; скариди от Малайзия; скариди от Пакистан и скариди от Чили.
Плодове и зеленчуци – 5 нотификации: гъби от Китай (4) и кокосово брашно от
Шри Ланка.
Мекотели и продукти от тях – 3 нотификации: сепия от Индия; миди от Дания и
миди от Виетнам.
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Птиче месо и продукти от птиче месо – 1 нотификация: пилешко от Германия.
Супи, сосове и подправки – 1 нотификация: сос от стриди от Китай.
Билки и подправки – 1 нотификация: босилек от Тайланд.
Сладкарски изделия – 1 нотификация: кокос от Испания.
Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни – 1 нотификация:
хранителна добавка от Германия.

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.

"Информацията е достъпна на електронните страници на БАБХ
(http://www.babh.government.bg/bg/actualno-risk-evaluation.html) и
Националния
фокален център на EFSA (http://focalpointbg.com/)."
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