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Ролята на физичните, химичните и микробиологичните анализи при 

разработването на стратегия за анализ на опасностите в биологичното земеделие 

Биологичното производство е глобална система за организация на земеделието и 

производство на храни, която съчетава най-добрите екологични практики, високо ниво 

на биоразнообразие, опазване на природните ресурси, прилагането на високи 

стандарти за хуманно отношение към животните и производствен метод, който зачита 

предпочитанията на някои потребители за произведените продукти чрез използване на 

естествени вещества и процеси. 

Необходимо е да се създаде обща рамка на Общността за правилата, които са 

приложими по отношение на биологичното отглеждане в растениевъдството, 

животновъдството и рибовъдството, включително правилата за събиране на 

диворастящи растения и хранителни водорасли, норми за конверсия и правила за 

производството на преработени храни, фуражи за животни и биологични дрожди. ЕС 

би трябвало да разреши употребата на продукти и вещества и да вземе решение 

относно методите, които да се използват в биологичното земеделие и в преработката 

на биологични храни. 

Генетично модифицираните организми и произведените от тях продукти са 

несъвместими с понятието за биологично производство и с възприемането им от 

потребителите на екологични продукти. 

Основните елементи на системата за управление на екологичната растителна 

продукция са управлението на почвеното плодородие, подбора на видовете и 

сортовете, многогодишното сеитбообращение, рециклирането на органичните 

материали и техниките за отглеждане. Торовете, подобрителите на почвата и 

допълнителните продукти за растителна защита следва да се използват само ако са 

съвместими с целите и принципите на биологичното производство. 

 

1. Специфични области за системата за биологично земеделие 

 

Съгласно последната версия на Регламента (ЕО) № 834/2007 на Съвета, общите 

цели и принципи, върху които се основават правилата на Съвета, се прилагат по 

отношение на следните селскостопански продукти, включително за продукти на 

рибовъдството, когато се пускат на пазара или се предвижда да бъдат пуснати на 

пазара:  

(а) живи или непреработени селскостопански продукти;  

(б) преработени селскостопански продукти, които са използвани като храни;  

(в) фуражи за животни;  



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 

 БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

(г) вегетативен размножителен материал и семена за посеви.  

Продуктите, които са получени от дивеч и риболов, не следва да се разглеждат 
като част от биологичното производство. 
Нормативите на Регламент на (ЕО) № 834/2007 на Съвета, се прилагат и за маята, 

използвана в храните или фуражите. 

  

 

2. Определения на термините, които се използват в този курс 
В съответствие с член 2 от Регламента (ЕО) № 834/2007 на Съвета, са одобрени 
следните определения на термините, използвани в този курс: 
 

биологично (екологично – б. пр.) производство: използване на производствен 

метод, който е в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент, на 

всички етапи на производство, преработка и дистрибуция 

етапи на производство, преработка и дистрибуция: всеки етап, започващ и 

включващ първичното производство на биологичен продукт и завършващ със 

съхранението, преработката, транспортирането, продажбата или доставката към 

крайния потребител, включително, според случая, етикетирането, насърчаването, 

вносът, износът и отдаването към подизпълнение 

екологичен (-на, -но): получен от екологично производство или във връзка със 

същото 

растениевъдство: производство на продукти от растителен произход, 

включително и събиране на диворастящи растения с търговска цел 

животновъдство: отглеждане на сухоземни опитомени домашни животни 

рибовъдство: по Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006, относно 

Европейския Фонд за Рибарство 

конверсия: преход от конвенционално земеделие към екологично такова за 

определен период от време, в който се прилагат разпоредбите по отношение на 

биологичното производство 

преработка: опазването и/или преработката на биологични продукти, 

включително клането и разфасоването, при продукти от животински произход, както и 

опаковането, етикетирането и/или промените в етикетите за биологично производство 

храни, фуражи и пускане на пазара: по Регламент (ЕО) № 178/2002 на 

Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за определяне 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 

съставки: по чл. 6, ал. 4 от Директива 2000/13/ЕО 

фито-фармацевтични продукти: по Директива 91/414/ЕИО и на Съвета от 15 

юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита 
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Генетично модифициран организъм (ГМО): Директива 2001/18/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета. от 12 март 2001 г. относно съзнателното 

освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна 

на директивата 90/220/ЕИО, като същия не е организъм, получен чрез техниките за 

генетична модификация, изброени в приложение I, част Б към същата директива. 

получени от ГМО: дериват, изцяло или частично, на ГМО, но не съдържащ или 

състоящ се от ГМО 

получен чрез ГМО: производно, получено чрез процедури, при които последният 

жив организъм в производствения процес е ГМО, но не се състои или не от ГМО 

фуражните добавки са тези, предвидени в Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавките за 

използване при храненето на животните 

технологично спомагателно вещество: всяко вещество, което не се 

консумира индивидуално като хранителна съставка, използвана за преработка на 

суровини, храни или техните съставки, за да се постигне определена технологична 

цел по време на обработката или преработката и която може да доведе до нежелано 

присъствие, но технически неизбежни остатъци от веществото или неговите 

производни в крайния продукт, при условие че тези остатъци не представляват 

никакъв риск за здравето и нямат технологични ефекти върху крайния продукт.  

йонизиращо лъчение: по Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. 

за определяне на основните норми на безопасност за защита на здравето на 

работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, 

определена от член 1, параграф (2), по Директива 1999/2/ЕО на Европейския 

Парламент и Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на 

държавите-членки относно храните и хранителните съставки, обработени с 

йонизиращо лъчение. 

 

В съответствие с чл. 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008, са одобрени следните 

определения за по-долните термини: 

ветеринарни лекарствени продукти: продукти, както са определени по член 

1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на кодекс на Общността относно ветеринарните лекарствени продукти 

стопанство: всички производствени единици с единно управление, насочени 

към производството на селскостопански продукти 

производствена единица: всички активи, използвани в производствен сектор 

като производствени обекти, парцели, пасища, открити площи, животновъдни обекти, 

рибни езера, системи за задържане на водорасли или рибарници, концесии на брегова 

ивица или дъното на морета и океан, съоръжения за съхранение на култури, 

растителни продукти, продукти от морски водорасли, животински продукти, суровини 

или други важни съставки, свързани с този специфичен производствен сектор – с 

промени от 2009 г.; 
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хидропонично производство: метод на култивиране, който включва засаждане 

на корени на растения в разтвор на хранителни минерали или в инертна среда, като 

перлит, чакъл или минерална вата, към които се добавя разтвор на хранителни 

вещества 

ветеринарно лечение: всички етапи на лечебна или превантивна дейност, 

насочена към борба с появата на специфична болест 

преходни фуражи: фуражи, получени по време на периода на преход към 

биологично производство, с изключение на тези, добити в рамките на 12 месеца от 

началото на периода на преобразуване, както е посочено в член 17, параграф 1, буква 

а) от Регламент (ЕО) № 834/2007 

Развъдник (разсадник, люпилня - б. пр.): мястото, където се прилага междинна 

система за отглеждане между етапа на инкубация и етапа на угояване. Стадият на 

разсада, развъждането, завършва през първата третина от производствения цикъл, с 

изключение на видовете сьомги, които претърпяват сложен процес на узряване при 

преминаване от прясна към морска вода - от 2009 г. 

замърсяване: при рибовъдството и отглеждането на морски водорасли, 

въвеждането във водната среда, пряко или непряко, на вещества или енергия, както е 

определено в Директива 2008/56/ЕО на Европейския Парламент и Съвета (1) и в 

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за водите, за които се 

прилага всяка от тези директиви - от 2009 г. 

видове, отглеждани на местно ниво: в рамките на рибовъдството и 

отглеждането на морски водорасли, видове, които не са нито екзотични видове, нито 

видове които отсъстват на местно ниво, съгласно Регламент (ЕО) № 708/2007 (3) на 

Съвета; Видовете които са изброени в Приложение IV на Регламента (ЕО) № 708/2007, 

могат да се считат за познати видове на местно ниво - след 2009 г. 

опазване (консервация – б. пр.): всяко действие, различно от култивиране и 

събиране на реколтата, което се извършва върху продуктите, но което не може да 

бъде квалифицирано като обработка, както е определено в буква (u), включително 

всички действия, посочени в чл. 2, ал. 1, буква (н) от Регламент (ЕО) № 852/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета и с изключение на опаковането или етикетирането 

на продукта - след 2016 г. 

обработка: означава всяко действие, посочено в чл. 2, ал. (1), буква (м) от 

Регламента (ЕО) № 852/2004, включително употребата на веществата, посочени в чл. 

19, ал. 2, буква (b) от Регламента (ЕО) № 834/2007. Операциите по опаковане или 

етикетиране не се считат за преработка - след 2016 г .; 

О.И.С: Органи по инспекция и сертифициране, одобрени от властите на 

държавите членки на Европейският съюз, с цел извършване на инспекции и 

сертифицирания на биологичните хранителни продукти 

 

Определения според Регламента (ЕО) № 178/2002: 
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Опасност: биологичен, химичен или физичен агент, който влиза с състава на 

храна или фураж и който в състояние да причини отрицателен ефект върху здравето 

Риск: функция на вероятността от отрицателен ефект върху здравето и тежестта 

на този ефект, определена от опасността. 

Анализ на риска: процес, състоящ се от три взаимосвързани компонента: оценка 

на риска, управление на риска и комуникация на риска 

Оценка на риска: процес, основаващ се на научни основи, състоящ се от четири 

етапа: идентификация на опасностите, характеризиране на опасностите, оценка на 

експозицията и характеризиране на риска 

Управление на риска: процес на претегляне на алтернативни политики, като се 

има предвид оценката на риска и други основателни фактори, а при необходимост и 

избор на подходящи възможности за превенция и контрол. 

Комуникация на риска: обмен на информации и мнения в процеса на анализ на 

риска между оценяващите риска и управляващите риска, както и потребителите, 

включително разясняване на заключенията от оценката на риска и въз основа на 

решения за управление на риска 

- Комисията Кодекс Алиментариус определя анализа на риска като процес, 

който се състои от три компонента: 

Оценка на риска - научен процес, включващ следните стъпки: 1) 

идентифициране на опасностите; 2) характеризиране на опасностите; 3) оценка на 

експозицията и 4) характеризиране на риска 

Управление на риска - отделен процес за оценка на риска, състоящ се от: 

- оценка на възможните стратегии, след консултация с всички 

заинтересовани страни, като се вземе предвид оценката на риска и 

различните фактори от гледна точка на защитата на здравето на 

потребителите и насърчаването на справедливи търговски практики и 

ако се налага - 

- подходящи мерки за предотвратяване и контрол 

Комуникация на риска - това е интерактивен обмен на информация и мнения 

по време на процеса на анализ на риска, по отношение на опасностите и 

рисковете, рисковите фактори и възприятията сред лицата, отговарящи за 

оценката и управлението на риска, потребителите, производителите, както и 

академични кадри и всички заинтересовани страни; тази задача включва 

представянето на резултатите от оценките на риска и елементите, оправдаващи 

управленските решения, до които се отнасят. 

 

3. Законодателна рамка (европейска и национална) по отношение анализа на 

риска. Препоръки 
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Европейската регулаторна рамка за оценка на риска от органите за контрол върху 

околната среда и властите, се определя от разпоредбите относно контрола, от една 

страна (Регламент (ЕО) № 882/2004) и специфичните изисквания за биологичния 

сектор, от друга страна (Регламент (ЕС) № 834/2007 и Регламент на ЕС № 889/2008). 

Приложимите членове на съответните европейски регламенти са специално 

предвидени в приложенията. 

Освен това Съветът прие през 2011 г. някои насоки за прилагането на тези 

регламенти. [Работните документи на Комитета по земеделие и развитие на 

селските райони от Парламента на Европа - относно официалните контроли в 

сектора на околната среда]. Въпреки че те нямат никаква правна стойност сами по 

себе си, документите, произтичащи от заседанията на Комисията, помагат да се 

разбере подходът на ЕК и очакванията за екологичен контрол. Освен всичко друго, 

Комисията подчертава или уточнява следните аспекти на регламентите: 

- рискът от несъответствия от страна на всеки оператор следва да бъде определен 

въз основа на "обективните методи"; 

- минималните критерии, които трябва да бъдат включени в оценката на риска, са: 

(1) Резултати от предишни проверки, 

(2) Количество на съответните продукти и 

(3) Риск от подмяна на продукти. 

Съществуват и други възможни критерии/аспекти, които трябва да бъдат взети под 

внимание; 

- резултатите от процеса на инспекция трябва да бъдат "количествено определени, 

изразени в точки". Операторите, превишаващи определено точково ниво (и най-малко 

10% от всички оператори във всяка държава-членка) трябва да бъдат подложени на 

допълнителна проверка; 

- очаквано е тези оператори, на които е направено допълнително посещение, да 

бъдат от тези които са класифицирани като високо рискови; 

- Комисията очаква документацията, изготвена от контролните органи, да подобри 

анализа на риска и управлението на риска; 

- В края на краищата, компетентните органи отговарят за процедурите за преглед и 

мониторинг и гарантират, че всички органи за инспекция и сертифициране, действащи 

в една и съща държава-членка, разполагат с хармонизирани процедури. 

В допълнение към тези европейски разпоредби бяха въведени допълнителни 

изисквания на национално или дори на регионално равнище в някои държави-членки 

на ЕС. 

 
4. Общи принципи, които се използват при разработването на стратегии за 

анализ на риска 

Дори да изглежда консервативно, принципите, ръководещи Европейската 

комисия при разработването на стратегии за управление на риска, се основават на 
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съответните принципи, издадени през 1976 г. [Kinney, G.F. and Wiruth, A.D. (1976) 

Practical Risk Analysis for Safety Management. Technical Publication 5865, Naval Weapons 

Center, California]: 

(1) рискът не може да бъде елиминират напълно 

(2) грижите и усилията могат да намалят рисковете 

(3) усилията за намаляване на риска трябва да постигнат максималните 

възможни ползи 

 

Това нещо може да се представи със следната разпространена формула за 

риска: 

 

  Риск = Възможност x Следствие 

 

Инспекциите базиращи се на риск винаги се използват за предотвратяването на 

появата на каквито и да е инциденти. Един контролен орган трябва да бъде независим, 

автономен, точен, коректен и в готовност. 

 

В процеса на биологично производство тези рискове могат да бъдат оценени на три 

различни нива: 

 1. Оператор 

 2. Контролни органи 

 3. Инспектори 

 

Регламентите в работната система за биологично земеделие използват 

терминологията "обща оценка на риска от неспазване на правилата за биологично 

производство (член 65, параграф 4 от Регламент 889/2008)" и "естеството и честотата 

на проверките се определят въз основа на оценка на риска от възникване на 

нередности и нарушения на спазването на правилата за производство, посочени в 

Екологичния Регламент (чл. 27, ал. 3 от Регламент № 834/2007). В допълнение относно 

годишната проверка за съответствие за всички оператори, ОИС организира 

допълнителни проверки за проверка на целостта на биологичните продукти в 

критичните точки на процеса. То нещо се постига с различни техники и методологии, 

персонализирани - за всеки отделен случай. 

 

Когато ОИС определя критериите за риск, той трябва да изчисли рисковите 

точки на оператора. Това изчисление трябва да се извършва всяка година за всеки 

оператор. ОИС трябва да са наясно с възможността за съществуване на по-

високорискови оператори, в сравнение с първоначалните оценки. Това означава, че 

инструментите им за прилагане (проверки без предупреждение, кръстосани 

проверки, вземане на проби и т.н.) трябва да се използват много повече, отколкото 

са направили досега (а управлението трябва да бъде по-ефективно, за да гарантира 
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връзката с разходите на Органа и работната ръка). Липсата на капацитет за 

проверки по географски зони или периоди от годината не би трябвало да се 

допуска в никакъв случай, при класифицирането на рисковете за даден оператор 

(като това е едно от изричните условия на Европейската комисия и органите на 

държавите членки на ЕС).  

[Working document of the European Commission on official controls in the organic sector, 

Version 8 July 2011: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/control-

bodies/controlsworking-document-20110708_en.pdf ] : 

 

В практиката, всеки оператор би трябвало да бъде оценен в зависимост от 

предварително определени критерии за риск. Резултатът от оценяването трябва да 

бъде изразен, например в точкова система. 

 Точките за всеки критерий може да бъде: 

0 – без риск, 

1 – нисък риск, 

2 – среден риск, 

3 – висок риск. 

Накрая се изчислява общият брой точки/оператор. Операторите с общ брой 

точки, който надвишава определено ниво на сумата, трябва да бъдат посетени 

допълнително за проверка. 

Organismul de control sau autoritatea de control trebuie să definească de la ce 

nivel de puncte consideră că un operator reprezintă un risc mai mare. Контролният 

орган или контролиращият орган трябва да определи на колко точки операторът 

е считан, че е високо рисков. 

Затова, физикохимичните и микробиологичните анализи (извършени върху 

почвата, растенията, животните, водата) се считат за изключително важни за 

мониторинга на нивото на риска. 

 

Полезни критерии за риск за органите на контрол в сектора на био-

продуктите. В Регламент (ЕО) № 889/2008, следните критерии са задължителни за 

определяне нивото на риска при неспазване на задълженията на операторите: 

 Несъответствия от предишни проверки (виж чл. 65, ал. 4) 

 Количество (обем, ако е приложимо) на био-продуктите 

 Разграничаване между оператори, които са регистрирали само биологично 

производство или имат паралелно производство (конвенционално и биологично) 

 

Освен това съгласно документа, съставен на 8 юли 2011 г., ЕК посочва, че в 

зависимост от характеристиките на биологичния пазар в даден регион може да се 

наложи да се вземат предвид и други рискови критерии. Възможни са следните 

допълнителни критерии:  

- вида оператор (производител, преработвател, вносител, дистрибутор) 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 

 БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

- структура на оператора (производствени етапи, вид персонал, брой на седалищата); 

- нови оператори; 

- оператори със смесено, паралелно производство/обработка; 

- вид и стойност на продуктите; 

- бърз растеж на производството; 

- получени жалби/денонсирания; 

- подозрение за измама; 

- други критерии 

 

Други критерии на риск вземани под внимание от някои ОИС от Европейският съюз, 

се отнасят до: 

- характеристиките на вътрешния оператор (размер, сложност, оборот на 

персонала, стабилност на доставчика, подизпълнители) 

- значимост за пазара на който действа оператора  

- риск при носене на отговорност от страна на оператора 

- тип на сертифицираните продукти (период на годност) 

- предишни нарушения о престъпления през последните три години 

- въведена система за управление на качеството (СУК намалява риска) 

 

5. Ролята на експерта в разработването на стратегии и мониторинга на 

рисковите критерии, и използването на специфични физикохимични и 

микробиологични анализи 

 

Във всеки един случай, критериите за риск би трябвало да бъдат определени 

заедно с експертите (които имат опит в областта на екологичното земеделие, в 

изследването на риска и в физико-химичните и микробиологични анализи), въз 

основата на дадени обективни критерии, които да бъдат валидирани в практиката, 

преди тяхното прилагане. Би трябвало, също така, да бъдат лесно дигитализирани. Не 

е полезно да се създават по-сложни матрици за класифициране на риска без ясно и 

обективно доказателство, за това че тези фактори влияят върху нивото на риск на 

оператора. 

 

Ролята на експерта при подкрепата на инспектора: 

 

Рисковете в биологичното производство могат да бъдат определени на няколко 

нива: стратегическо ниво (съвети, органи), оперативно ниво (управленски екип, 

използвани експерти, избор на инструменти - главно кръстосани проверки, 

представителни извадки и вземане на проби за физико-химичен и микробиологичен 

анализ) и ниво на изпълнение (инспектор). Инспекторът е този, който има пряк 

контакт с проверявания оператор. За инспектора разпознаването/познаването на 
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рисковете, свързани с биологичното производство, на контролирания оператор е едно 

определящо умение. Инспекторите трябва да се съсредоточат по време на 

инспекциите върху най-значимите рискове за органичната цялост в дадена операция. 

За всякакви запитвания от инспектора и преди продължаване на процеса, е 

препоръчително да се обадите на специалист в тази област.  

Въпросните инспектори би трябвало да използват, за тази цел, Декларацията 

на оператора, а в случая на преработвателите – превантивните мерки, съгласно член 

26 от Регламента (ЕК) № 889/2008. По-специално, в случая на идентифициране на 

несъответствия, инспекторът трябва да бъде в състояние да оцени въздействието на 

общата ситуация и да инициира адекватна процедура за блокиране или разделяне на 

засегнатите от несъответствия продукти. Контролните и надзорни органи трябва да 

наблюдават и да обучават периодично инспекторите, по отношение на тези 

компетенции. 

 Оперативната работна група (на ниво ЕО) счита, че периодичното обучение и 

проверки, комбинирани с изслушване на свидетелите, представлява адекватни 

инструменти за усъвършенстване уменията на инспекторите. 

  

 Проучване, базирано на приложни въпросници в ЕС 

Проучване на Европейската организация на организациите, участващи в 

контрола и сертифицирането на биологични продукти в Европа, проведено между 

август и септември 2015 г. и базирано на въпросници, приложени към 8 контролни и 

надзорни органи на ЕС в тези страни позволи разработването по-добра методология за 

оценка на риска. 

Проучването позволи да се изтъкнат следните елементи: 

- 100% от анкетираните прилагат оценки на риск за своите оператори; 

- анкетираните посочват между 1 и 10 параметъра, избрани като критерии за 

инструмента си за оценка на риска. Тези параметри обхващат историята на 

оператора (ново регистрирани оператори, историята на несъответствията и т.н.), 

неговото естество (вид дейност, смесено производство, други сертификационни 

схеми), неговата структура (сложност на предприятието, брой доставчици, оборот, 

брой на еко-продукти) неговото управление (качеството на системата за управление, 

отчетност) и субективните фактори (мотивация на оператора, интуиция на одитора) 

Проучването показва три вида класификация на рисковете, в следствие от 

тяхната оценката: 

1. Повечето анкетирани правят разделение на своите оператори в рискови категории 

(високо - , средно - и ниско рискови); 

2. Някой анкетирани оставят на всеки оператор оценки с думи или цифри; 

3. Някои резултати предизвикват по директен начин извършването на 

проверка/допълнителни проби за всеки оператор.  

- в следствие на тези допълнителни проверки на операторите с висок риск, някои ОИС 

отбелязват посещения на старши одитори, в следствие на новата оценка на риска. 
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- повечето анкетирани отбелязват, че акредитиращия орган извършва поне една 

годишна проверка на системата за оценка на рисковете, по специално по време на 

надзорния одит. 

 

Примери за вериги от производствени сектори, които трябва да бъдат включени в 

допълнителни инспекции и/или представителни извадки, могат да бъдат: 

- Отглеждане на декоративни цветя 

- Използване на пестициди и разрешителни за семена 

- Използване на сухо и чисто разсадно легло през зимата 

- Големина на външната площ за птици (измерване) 

- Дейности по внос 

- Регистрация на запасите на преработвателно дружество 

 

С цел свеждане на рисковете, в Европа днес се насърчава, превишаване на 

изискваните показатели по регламента на ЕС. Пример за добра практика в 

областта, който беше обсъден в рамките на едно заседание на ЕО е случаят ОИС SKAL.  

По този начин, през 2016 г. в съответния орган са извършени 700 допълнителни 

инспекции (без да се включва повторна проверка въз основа на съществено 

несъответствие) и 300 проби. 

Минималните изисквания за броя на проверките и допълнителните проби, 

извършени от Skal, са тези, изисквани по Европейския регламент: 10% от 

допълнителните инспекции и 5% от пробите. За 2016 г. SKAL предостави и 

извърши допълнителни проверки на 18% от операторите, а пробите 

представляват 8% от общия брой инспекции. 

 
6. Други аспекти, които подчертават ролята на физическите, химичните и 

микробиологичните анализи в разработването на стратегии 

 

Химични анализи 

Основните анализи (тестове), които ще бъдат използвани при разработването на 

стратегии, са химичните. Като цяло, тези тестове с цел да се оцени задържаща 

способност или лечението, които се прилагат към растенията (откриване и 

количествено определяне на пестициди, хормони и стимуланти на синтез, използвани 

в растежа или зреенето), в животновъдните ферми (откриване и количествено 

определяне на хормони, растежни стимуланти , антибиотици и други химикали, 

използвани във ветеринарното лечение), в преработката на храни или фуражи 

(синтетични добавки, други забранени вещества). Тези видове анализи се извършват – 

в зависимост от случая, върху проби от почва, растения, животински тъкани и клетки, 

кръв и животински отпадъци, храни, фуражи. Откриването и количественото 

определяне на тези вещества е позволено от европейските норми, използвайки 

техники за усъвършенствано разделяне разширено в системите UHPLC, HPLC-MS, GC-
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MS, GS-ECD, UV-Vis, N-IR, FT-IR, капилярна електрофореза, системи „Елиза“ от 

специалисти по аналитична химия в специализирани и акредитирани лаборатории за 

тези видове тестове. 

Много химикали са били използвани срещу селскостопански вредители от древни 

времена, някои от тях са натурални продукти (сяра, пиретрум и др.). Впоследствие 

нарастващото търсене на такива продукти доведе до разработването на синтезна 

индустрия, която произвежда изключително широка гама от вещества, наречени 

генерични "пестициди".  

Пестицидите са химикали (с изключение на лекарства), използвани за борба с 

вредителите на съхранени растения и селскостопански продукти, както и за борба с 

биологичния вектор на болестите при хората и животните. Терминът "пестицид" се 

получава от английски, което означава „противвредител“, като представката „пест“ 

е вредното насекомо. 

Вредителите включват микроби, растения или животни, които се конкурират с 

хората за достъпа до храна, разрушават посевите, разпространяват болести или 

представляват бедствие. Биологично активните съставки, съдържащи се в тях, 

обикновено са токсични вещества с потенциал за разграждане на околната среда. 

Много пестициди са токсични и за хората. Поради тези причини производството, 

опаковането, съхранението, транспортирането и употребата на пестициди се регулират 

от закона. 

Класификацията на пестицидите се основава на няколко критерия: техния 

произход, противодействието им, физическа форма на представяне, химическа 

структура и др. По този начин някои от тях са от минерален произход (напр. соли на -

As, -Ba, -Cu, -Hg, -Pb), а други са от растителен произход (никотин, вератрум, 

стрихнин). Повечето са синтезирани органични продукти (органо-фосфорни естери, 

органо-халогенни производни, ароматни нитро-производни, карбамидни производни, 

фенолни съединения и органо-метални съединения). 

В зависимост от степента на токсичност, пестицидите се групират в: 

 I група – изключително токсични, маркирани с червени етикети; 

 II група – силно токсични, маркирани със зелени етикети; 

 III група – умерено токсични, маркирани със сини етикети; 

 IV група – слабо токсични, маркирани с черни етикети. 

Само пестициди от групи III и IV могат да се разпределят на физически лица за 

селскостопански цели, а останалите се използват само от специализиран персонал. 

В зависимост от предназначението на пестицидите те могат да бъдат разделени на 

следните групи (http://ph.academicdirect.org/MTFS2005.pdf): 

 зооциди: за борба с животински вредители 

 инсектициди: за борба с насекомите; 

 родентициди/рактициди: борба с гризачи;; 

 молюскициди: контрол на плесени 

 нематоциди: контрол на нематоди 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 

 БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

 ларвициди: контрол на ларвите; 

 афициди: борба с листни въшки; 

 акарициди: контрол на акари; 

 овоциди: разрушаване яйцата на насекоми и акари; 

 фунгициди и фунгистатици, бактерициди и вироциди: борба с гъби и плесени; 

 хербициди: борба с плевелите; 

 алгициди: унищожаване на водорасли; 

 регулатори на растежа: средства които инхибират или стимулират растежните 

процеси в растенията: 

 обезлистители: средства за обезлистване на растения; 

 изсушители: средства за сушене на растенията преди прибиране на реколтата; 

 обезпрашители: средства за премахване на прекомерни количества цветове; 

 атрактанти: средства за привличане; 

 репеленти: средства за отхвърляне. 

Според химическата им структура, пестицидите се разделят на: 

 органохлорни пестициди; 

 органофосфорни пестициди; 

 органокарбамидни или тиокарбамидни пестициди; 

 нитрофенолни пестициди. 

Според начинът им действие върху вредителя: 

 Токсично действие при поглъщане 

 Токсично действие на дихателните пътища 

 Токсично действие чрез контакт 

Пестицидите се прилагат под различни форми: прахове, гранули, капсули, суспензии, 

аерозоли, пяна, пари, пасти, а формата на прилагане зависи от специфичността на 

вредителя, както и техническите и икономически съображения на препарата. 

Идеалният пестицид е продукт, който има ограничен спектър на действие, 

който само елиминира организми, вредни за зелените култури, без други вредни 

ефекти. В идеалния случай пестицидът бързо се разлага химически или биологично в 

продукти, които не влияят неблагоприятно върху процесите на биологичните системи. 

Той не трябва да е мобилен и да се разпространява в околната среда. Такъв пестицид 

не съществува. Голяма част от тях имат широк спектър на действие, трудно се 

разграждат или се разделят на категории продукти, които са по-токсични от 

първоначално използвания пестицид. 

 

Други замърсители в храната  

Още повече, Регламент № 1881/2006 и Решението на ЕК 2008/629/EC определят 

максимално допустимите нива на определени замърсители на храните (нитрати, 

гъбични токсини, диоксини, както и тежки метали). 
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За да се достигнат общите цели при опазването на околната среда, на 

биоразнообразието, на здравето на потребителите, европейското законодателство 

обхваща и други анализи на риска.  

Елиминирането или избягването на рисковете трябва да се извършва независимо, 

обективно и прозрачно въз основа на наличната научна информация и данни.  

 

Физични анализи 

В рамките на този тип анализи се използват определяния на плътността, 

влажността, капацитет на повторна хидратация, динамичен вискозитет (за флуиди), 

цялост, радиологични измервания и якост и издръжливост на опън, измервания на 

специфичната степен на примеси в продуктите. Използват се определянето профила 

на почвите, качеството на продуктите, за определяне на опитите за фалшификация с 

помощта на мобилно оборудване и/или акредитирани лаборатории - от специалисти в 

областта. Той е нисък рисков фактор за безвредността на продукта и здравето на 

потребителите. 

Микробиологични анализи 

  За да се оцени състоянието на здравето, за да се оцени степента на 

замърсяване и/или степента на замърсяване на почвата, използваните води, въздуха и 

получените продукти, е абсолютно необходимо да се идентифицират и количествено 

определят някои патогенни микроорганизми или патогенен потенциал, генерирани в 

момента на променени физиологични и биохимични аспекти на растителните и 

животински организми. 

Микробиологичният критерий за различните храни е уреден в Европейската 

наредба №. 2073/2005 и Европейската наредба (ЕО) №. 1441/2007. По принцип 

селскостопанските продукти, които се преработват като храна или фураж, не трябва 

да съдържат патогенни бактерии или бактериални токсини. Тези органични продукти 

ще бъдат тествани за наличието на микробиологични видове като бактерии от рода 

Salmonella, Shigella, Klebsiella, Listeria, Staphylococcus, гъби и плесени, способни да 

развиват микотоксини, изключително вредни вируси или друг тип микроорганизми. 

През 2016 г. на ниво специалисти от някои органи и ОИС от Европейският съюз 

беше извършен анализ на официално регистрираните случаи на остатъци от забранени 

вещества на европейския пазар. По този начин има съобщения за проблеми с оценката 

на съответствието на продуктите (според официалния уебсайт на Европейската 

комисия) в Италия 2 ОИС, в Испания - Асоциация на контролните органи и ОИС в 

Нидерландия - орган, участващ в контрола на селскостопанската система в Белгия и 

Люксембург, в Германия 2 ОИС, в новите членки на ЕС – 2 ОИС, във Великобритания – 1 

ОИС, като се препоръча повишаване нивото на внимание и преразглеждането на някои 

процедури и инструкции. 
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7. Определящи елементи, които подчертават ролята на физико-химичните и 

микробиологичните анализи при разработването на най-добрите стратегии за 

системата за биологично земеделие 

Синтезирано представени аспекти: 

a.  Във връзка с контрола на болестите и вредителите, разпоредбите на чл. 12 

от Регламент (ЕО) № 834/2007: Предотвратяването на вреди, причинени от вредители 

и болести, се основава на защитата на техните естествени врагове, сеитбооборота и 

технологиите за растителна защита. 

Както и на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008: Продуктите за растителна 

защита от Приложение II са разрешени въз основа на това, че тяхното използване 

е от съществено значение. 

б. Също в Регламент (ЕО) № 889/2008, съществуват редица разрешени продукти 

за растителна защита, изброени в приложение II (извлечение, примери): 

- екстракт от немеското дърво "Azadirachta indica", (азадирактин) 

- лецитин 

- растителни масла, ментови масла, иглолистни (бор) масла, масло от кимион 

- естествени билки от растения 

- екстракт от Quassia amara 

- ротенон (екстракт от Derris spp., Lonchocarpus spp. и Tephrasia spp.), 

- микроорганизми, използвани в органичните биотехнологии (бактерии, вируси, 

гъби) 

- вещества, произведени от микроорганизми (спиносад) 

- феромони в капани и дозатори 

- железен сулфат за молюскоцид (диспергиран на повърхността между 

култивираните растения) 

 

в. Регламент (ЕО) № 889/2008 съдържа серия от традиционни биологични 

продукти, изброени в Приложение II (извлечение, примери): 

- мед в различни форми 

- етилен 

- калиева сол с мастни киселини (мек сапун) 

- калциев сулфат 

- минерални масла 

- калиев перманганат 

- сяра 

- калциев хидроксид 

- калиев бикарбонат 
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г. Анализ на остатъчните вещества (синтез): 

- Регламентите относно органичните вещества изискват контрол върху тяхното 

производство, производство, дистрибуция и доставка. 

- Производителят трябва да осигури функционирането на производствената 

дейност в съответствие с правилата. 

- Операторът може да вземе проби за анализ, за да идентифицира замърсяването 

с неразрешени вещества. 

- Контролните органи могат да вземат проби за анализ, за да идентифицират 

възможно замърсяване. 

 

д. по време на проверките 

 основно се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 889/2008, чл. 65 (2) 

Контролните органи и институции могат да вземат проби за тестване на 

неразрешени продукти за биологично производство или да проверяват 

производствените техники, които не съответстват на правилата за биологично 

производство. 

Могат да се вземат и анализират проби, за да се открие възможно замърсяване 

с неразрешени продукти за биологично производство. Такива анализи обаче ще се 

извършват, когато се подозира използването на неразрешени продукти чрез 

биологично производство. 

 

е. Изменения от 2013 г. за налагане на минимално ниво на вземане на проби 

(приложимо от 1 януари 2014 г.) 

Броят на пробите, които трябва да бъдат взети и анализирани от контролния орган 

или от надзорния орган всяка година, трябва да съответства най-малко на 5% от броя 

операторите, които биват контролирани. Изборът на операторите, от които ще се 

вземат пробите, се основава на общата оценка на риска от неспазване на правилата за 

биологично производство. 

 

Ж. Вземане на проби - мотивация за вземането на проби: 

- подозрение за измама 

- оплаквания 

- липса на отделно съхранение 

- Замърсяване с небиологично оборудване за опаковане 

- голямо разстояние за доставка и много смеси (например ядки/семена/плодове) 

- внос от райони с анамнеза за замърсяване 

- годишен план, основан на честотата на риска 

- рутинна 

 

з. Начин на вземане на проби – необходимо минимално оборудване 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 

 БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

- Специални чанти/чисти торбички/чисти 

- печати 

- ръкавици 

- етикети 

- бутилки, флакони 

- инструменти за вземане на проби 

- стерилни салфетки 

- двойни проби 

- снимки 

 

и. Важно за ефективното вземане на проби 

- необходимостта да бъдат представителни за дадена партида, поле, обем или 

опаковка 

- необходимостта от идентифициране 

- записване на взетите проби 

- подробности, записи на доказателствата, включително подпис на двете страни 

- 2 други проби, едната трябва да бъде оставена на оператора 

- предаване на проби на акредитирани лаборатории (SR EN ISO 17025) 

- ако пробата не се използва, решението може да бъде изключено при поискване 

 

й. Важно по отношение на остатъците от пестициди 

- за максимално допустимата доза, стойността се определя от регламенти, които са 

се появили от 2005 г. насам (обикновено максималното ниво на остатъчните 

количества не трябва да надвишава 0,01 мг/кг) 

- ниво работна група на ЕО е установено ниво на действие от 0,02 мг/кг от 2016 г. 

насам 

 Превишаването на 0,02 мг/кг предизвиква подозрение, което води до по-

нататъшно изследване. 

- винаги се изисква гледната точка на оператора у който е регистриран проблема 

- причината може да не е при оператора 

- ако подозрението не е отхвърлено, продуктът бива блокиран, изтеглян, променян 

от режим на екологичен към конвенционален 

Съществува официална аргументация за обосновано подозрение (чл. 91, от 

Регламент ЕК 889/2008) 

- Провежда се винаги с експерти от областта, произход на причината 

 

к. Възможни причини които генерират остатъчни вещества 

Преднамерена измама 

- използването на небиологични съставки 

- използването на неразрешени суровини 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 

 БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

Смесване на органични и неорганични материали 

- Съзнателно добавяне 

- Неподходящо разделяне на партидите 

- Неподходящо почистване и етикетиране 

Неволно замърсяване 

 - при съхранение 

 - от околната среда 

л. Остатъци от пестициди - видове присъствие 

 Разследването трябва да определи дали наличието на пестицид е 

предвидимо или непредсказуемо 

 Предотвратимо, предсказуемо 

- умишлено използване 

- Производителят не спазва процедурите  

Неизбежно, непредсказуемо 

 - източникът на остатъка е извън процеса на биологично производство или 

веригата на доставки 

 

м. Резултат от разследването – Необходими действия за 

изпитвания/тестове за определяне на забранени вещества, обявени за 

положителни 

 Ако наличието на остатъка може да бъде избегнато, предвидимо: 

- се изготвят заключения относно умишлената употреба или вина на 

производителя 

- се докладват нередностите 

 - продуктът е понижен 

 - се уточнява, че думата био- трябва да бъде отстранена 

 - се проверява и се блокира пускането му на пазара 

 - започва се проучване на подобни продукти 

Ако наличието на остатъка е неизбежно, непредсказуемо: 

- остатъкът не може да бъде избегнат от производителя 

- био-продуктът е спрян от продажби 

- Прави се подробно разследване по цялата производствена верига от суровини 

до крайния продукт за откриване и свеждане до минимум на причините и 

ефектите. 
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