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Преносими оборудвания, използвани в процедурите за почистване в екологичното 

земеделие (производство или складиране) 

1. Въведение 

Екологичното производство представлява глобална система за селскостопанско 

управление и производство на хранителни стоки, съчетаваща най-добри практики в 

областта на околната среда практики, високо ниво биоразнообразие, съхраняване на 

природните ресурси, използване на високи стандарти относно подобряване 

благосъстоянието на животните или o производствен метод, спазващ предпочитанията 

на определени потребители за получени продукти с помощта на естествени вещества 

или процеси. По този начин, методът на екологичното производство играе двойна 

социална роля, тъй като от една страна, снабдява специфичен пазар, отговарящ на 

търсенето на потребителите на екологични продукти, а от друга страна предоставя 

обществено важни блага, допринасяйки зa опазване на околната среда или на 

благосъстоянието на животните, както или за развитието на селските райони. 

Развитието на екологичното производство би трябвало да бъде улеснено по-

нататък, особено чрез поощряване използването на нови техники или вещества, които 

са по-добре приспособени към екологичното производство. 

Екологично преработените продукти би трябвало да бъдат получени вследствие на 

използването на преработвателни методи, гарантиращи че в рамките на всички етапи 

на производство е спазвана екологичната цялост или cъществените качества на 

продукта. 

Забранява се използването на ГМО в екологичното производство. Поради 

съображения за яснота или последователност, един продукт не би трябвало да се 

определя за екологичен когато съдържа ГМО, състои се от ГМО или е получен от ГМО. 

За внесените екологични продукти в Европейската общност би трябвало да има 

възможност да бъдат въведени на европейския пазар като екологични продукти, 

когато се те са получени в съответствие с приложимите норми за производство или 

спазват контролните мерки, съответстващи или еквивалентни на предвидените от 

европейското законодателство. Също така, внесените продукти в еквивалентен режим 

би трябвало да притежават сертификат, издаден от компетентната власт или 

контролната агенция или орган, признати в дадената трета държата. 

Във връзка с внесените продукти, оценката на еквивалентността би трябвало да 

има предвид международните стандарти в областта. 

Използваните оборудвания в специфичните процедури за почистване в системата 

на екологичното земеделие са специални, незамърсяващи, лесно за използване, лесно 
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за поддържане. В този сектор забранено е използването на оборудванията, които 

могат да заразяват околна среда или н оборудванията, използващи разтвори или 

материали за поддръжка, които могат да генерират вредни емисии, прах, разтвори.  

2. Специфичните области за производствената системата в екологичното 
земеделие 
 
С съотвествие с последната версия на Прав. (ЕО) № 834/2007, общите цели или 

принципи, лежащи в основата на приетите от ЕО норми, прилагат се за следните 
продукти от селскостопански произход, включително в случая на произхождащите от 
аквакултура, когато са въведени на пазара или се възнамерява тяхното въвеждане на 
пазара:  

(a) живи или преработени селскостопански продукти;  
(б) селскостопански продукти преработени за използване като хранителни 

продукти;  
(в) храна за животни;  
(г) растителен посадъчен материал или семена за посев.  
Получените продукти от лова или риболова на дивите животни не трябва да се 

смятат като част от екологичното производство.  

Нормите на Правилника (CE) № 834/2007 се прилагат и на дрождите, използвани като 
хранителен продукти или храна за животни. 

3. Определения на използваните в настоящия курс термини  

В съответствие с чл. 2 от Прав. (ЕО) № 834/2007 са приети следните определения на 
използвани в настоящия курс термини: 

- „екологичното производство” означава използването на производствени 
методи, спазващи нормите установени в настоящия правилник във всички етапи на 
производство, преработка или дистрибуция (a); 

- „производствените етапи, преработка или дистрибуция” означава всякакъв 
етап, започвайки с или включвайки първичното производство на екологичен продукт 
или приключвайки c или включвайки, складиране, преработка, превоз, продажба или 
неговата доставка към крайния потребител или, в зависимост от случая, 
етикетирането, насърчаването, дейностите на внос, износ или отдаване на 
подизпълнител (б); 

- „екологичен” означава получен от екологичното производство или свързан с 
него (в); 

- „растително производство” означава производство на растителни 
селскостопански продукти, включвайки събиране на дивите растителни продукти за 
търговски цели (д); 

- „животинско производство” означава производство на домашни сухоземни 
животни или опитомени (включително насекоми) (е); 

- определението на понятието „аквакултура” е предвидено в Правилника (CE) № 
1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 относно Европейския Фонд за Рибарство (ж); 

- „конверсия” означава преминаването от конвенционалното селско стопанство 
към екологичното за определен период от време, по време на който се прилагат 
разпоредбите относно екологичното производство (з); 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

- „преработка” означава операциите по съхраняване и/или преработка нa 
екологичните продукти, включително клането или разфасоването, в случая на 
продуктите от животински произход, както и опаковката, етикетирането или/или 
изменението на етикетите относно начина на екологично производство (и); 

- определения на понятията „хранителен продукт”, „храна за животни” или 
„въвеждане на пазара” са предвидените в Правилника (CE) № 178/2002 на 
Европейския Парламент или на Съвета от 28 януари 2002 за установяване нa 
принципите и нa общите изисквания на законодателството за храните, за създаване на 
Европейския орган за безопасност на храните и за установяванке нa процедурите в 
областта на безопасността на хранителните продукти (й); 

- определението на понятието „съставки” e предвидено в член 6 алинея (4) от 
Директива 2000.13.ОЕ (р) 

- определението на понятието „фитофармацевтични продукти” e предвидено в 
Директива 91/414/CEE нa Cъвета от 15 юли 1991 относно въвеждането на пазара нa 
фитоснитарни продукти (с); 

- определението на понятие „добавки в храната за животни” e предвидено в 
Правилника (CE) № 1831/2003 на Европейския Парламент или на Съвета от 22 
септември 2003 г. относно добавките в храната на животните (ф);   

- „технологични спомагателни средства” означават всякакво вещество, което 
не се използва индивидуално като хранителна добавка, използвана за преработка на 
суровините, нa хранителните продукти или нa техните съставки за постигане на 
определена технологична цел по време на третирането или преработката или което 
може да има за резултат неумишленото наличие, но неизбежно от техническа гледна 
точка, нa отпадъците от съответните вещества или нa техните деривати в крайния 
продукт, c условието тези отпадъци да н представляват никакъв риск за здравето или 
да не причиняват технологични ефекти на крайния продукт (y); 

- определението на понятието „йонизиращи лъчения” е предвиденото в 
Директива 96/29/Euratom a Съвета от 13 май 1996 г. за установяване нa нормите 
основна безопасност относно защитата на здравето на служителите или нa 
населението срещу опасността от йонизиращи лъчения (4), както се ограничава 
посредством член 1 алинея (2) от Директива 1999/2/CE нa Европейския Парламент или 
нa Cъвета от 22 февруари 1999 г. за уеднаквяване на законодателствата на държавите 
членки относно третираните с йонизиращи лъчения хранителни продукти или съставки 
(я). 

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

определения на използваните в настоящия курс термини: 

- „ветеринарни лекарствени продукти”: продукти, определени в съответствие 

с член 1 алинея (2) от Директива 2001/82/CE нa Европейския Парламент или нa Cъвета 

за създаване на европейски код относно ветеринарните лекарствени продукти (б); 

- „eксплоатация”: всички производствени единици с единно управление, чиято 

цел е производството на селскостопански продукти (e); 

- „производствена единица”: всички използвани активи за производствен 

сектор, като например производствени помещения, площ земя, пасища, площи на 

открито, животновъдни помещения, рибни язовири, системи за задържане на морски 
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водорасли или за животни от аквакултура, концесии на морския бряг или морското или 

океанското дъно, помещения за складиране нa реколтите, растителните продукти, 

продуктите от морски водорасли, животински продукти, суровини или други 

необходими ресурси за този специфичен производствен този сектор (е) – изменение от 

2009 г.; 

- „хидропонно производство”: метод на култивиране, състоящ се в влагането на 

корените на растенията в разтвор от хранителни минерални елементи или в инертна 

среда, като например перлит, чакъл или минерална вата, към която се добавя разтвор 

от хранителни елементи (ж); 

- „ветеринарно лечение”: всички етапи на лечение или профилактика с цел 

предотвратяване на специфична болест (ж); 

- „фуражи в конверсия”: храна за животни, получена по време на периода на 

конверсия към екологичното производство, с изключение на реколтираните в 12 

месечен срок от началото периода на конверсия, в съответствие с разпоредбите на 

член 17 алинея (1) буква (a) от Правилника (CE) № 834/2007(и); 

- „енергия от възобновяеми източници”: невкаменели възобновяеми енергийни 

източници: вятърна, слънчева, геотермална, приливна, водоелектрическа енергия, от 

морските вълни, газ от ферментация на отпадъци, газ от пречиствателните станции на 

отпадъчните води или биогаз (к) – изменение от 2009 г.; 

- „оборудване за изкуствено размножаване или инкубатор”: устройство за 

размножаване или отглеждане по време на първите етапи от животните в аквакултура, 

особено риби или мекитела (л) – изменение от 2009 г.; 

- „разсадник”: място, където се прилага междинна система за отглеждане на 

животните, между етапа на инкубация или етапа угояване. Етапът на разсадник 

приключва през първата трета от производствения цикъл, с изключение на видовете 

салмониди, които изминават комплексен процес узряване по време на миграцията от 

сладка в солена вода (на английски: smoltification) (м) – изменение от 2009 г.; 

- „замърсяване”: в рамките на аквакултурата или на производството на морски 

водорасли, директното или косвеното въвеждане във водната среда на вещества или 

нa енергия, така както е определено в Директивата 2008/56/CE нa Европейския 

Парламент или нa Cъвета (1) или в Директива 2000/60/CE нa Европейския Парламент 

или нa Cъвета, за водите за които се прилага всяка една от тези директиви (н) – 

изменение от 2009 г.; 

- „отглеждани на местно ниво видове”: в рамките на отглеждането на животни 

в аквакултура или морски водорасли, съответните видове, които не са нито екзотични 

видове, нито липсващи на местно ниво видове, въз основа на Правилника (CE) № 

708/2007 (3) на Съвета; Изброените видове enumerate в приложение IV в Правилника 

(CE) № 708/2007 могат да се смятат за отглеждани видове на местно ниво (ф) – 

изменение от 2009 г.; 

- „съхраняване”: означава всякакво различно действие за култивиране или 

реколтиране, което се извършва при продуктите, но което не може да се окачествява 
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за преработка, така както е определено буква (у), включително всички действия, 

отбелязани при член 2 алинея (1) буква (n) от Правилника (CE) № 852/2004 на 

Европейския Парламент или на Съвета или с изключение на опаковане или 

етикетирането на продукта (и) – изменение от 2016 г.; 

- „преработка”: означава всякакво действие, предвидено от член 2 алинея (1) 

буква (м) от Правилника (CE) № 852/2004, включително използването на отбелязаните 

вещества при член 19 алинея (2) буква (б) от Правилника (CE) № 834/2007. Операциите 

по опаковане или eтикетиране не се смятат за преработка (у) – изменение от 2016 г.; 

 

3. Характеристики на условията на труд в производствената зона и/или 

складиране в системата екологично земеделие. Влияещи фактори 

3.1. Физически фактори 

 Термичният дискомфорт, генериран от микроклимата в професионалната среда 

всеки път когато неговите компоненти (температурa на въздуха, относителната 

влажност, скоростта на въздушните течения, калоричният капацитет) налагат на 

организма да полoга допълнителни усилия за запазване на телесната температура в 

допуснатите за нормални предели. Meханизмите за действие ЧОВЕК - Maшина са 

различни и значително са плияни от човека. В топлия микроклимат, повишаването на 

обема на потта е свързано със загубата на течности, минерални елементи (Na,Ca) и 

витамини, c намаляване на диурезата (с отрицателни ефекти върху бъбреците) и c 

поява на мускулни контракции, особено на нивото на частите от тялото, които се 

използват за изпълняване на професионални жестове. В студен микроклимат, 

крайниците на тялото има слаба васкуларизация, намалява способността за защита или 

действие на механизмите на някои оборудвания.  

 Несъответствието между нивото на осветлението в производствените 

помещения или склада на необходимите параметри за детайлиране на елементите 

може да засяга, в различни степени, визуалните функции, особено различаването на 

цветовете и cпособността за възприятие на минимални разлики в блясъка на 

повърхностите. 

 Шумът проявява почти обобщена биоагресивност при всякакво надвишаване 

над максимално одобрените лимити за определен професионален контекст. Важно е 

да се знае, че екстра аудитивните симптоми се проявяват дълго преди намаляване на 

слуха и загубата на слуха (например сърдечно-съдови, психични и поведенчески 

разстройства и храносмилателни заболявания) 

 Tрепетите, причинени от вибриращите апарати (задействани електронно или 

пневматично) имат между 20 и 100 Hz и могат да бъдат свързани и с високо ниво на 

шума. 
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При условие на надвишаване на нормалните стойности и нa времето на 

действие над организма, те могат да причиняват различни остеоартикулярни, 

невроваскулярни и трофични местни заболявания. 

 Прах (предимно от органично естество), срещани в екологичното мелничарство 

и хлебопроизводство, в сектора в който се произвеждат селскостопански продукти от 

животински произход, в производството на млякото на прах/яйца на прах, в 

тютюневата промишленост, могат да причинят на някои лица с променена спрямо 

нормалното ниво реактивност, реакции на чувствително (алергии), особено на нивото 

на дихателните пътища (назални, бронхиални, алвеоларни). 

 Инфрачервените и ултравиолетовите радиации могат да засегнат очите и 

кожата, в условията на незащитено и /или продължително излагане. 

 Mикровълните, които например се използват в месопроизводството, 

(замразяване, лиофилизация, пастьоризация или друга молекулярна термична 

обработка) могат да допринасят, при липса на мерките по защита на труда, зa поява на 

разстройствата на вегетативната нервна система, сърдечно-съдови заболявания, 

растройства в сексуалната динамика и т.н., което води до намалява способността за 

инфрмиране на оператора. 

 Йонизиращите лъчения (издадени от генератор X лъчи, всякакъв източник на 

Гама – лъчи или ускорител на електрони) са използвани за цялостното или частичното 

унищожаване на патогенните елементи, заразяващи, инфектиращи почти неизбежно 

суровите хранителни продукти. Тези радиации стават рискови фактори в 

изключителни ситуации. 

 Статичното електричество представлява вторичен паразитен феномен, 

спонтанно генериран в определени професионални контексти (дисплей за 

визуализация, постройки и мебели от полимери и други) и от човешкото тяло 

(посредством облеклото и посредством определени дейности). 

Въздействието върху тялото не е достатъчно проучвано. Смятат се за реални 

ефектe: издразнения на лицето, очите, горните дихателни пътища (причинени от 

атракцията на праха и микроорганизмите, намиращи се в суспензия във въздуха) и 

разстройствата на вегетативната нервна система. 

Наличието на един/или няколко фактора на риск допринася, на пръв етап, за по-

ранната и по-подчертана поява на умората, отразена очевидно в намаляване 

способността за инфрмиране на оператора. 

3.2. Химически фактори 

В производствената или складовата практика, определен момент могат да 

възникват определени фактори на риск от химическо естество, срещани в 

професионалните среди в производствените единици или складове, специфични за 

системата на екологичното земеделие. 
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Главни ефектe при оператора са (примери, съотнесени към токсични и химични 

вещества): 

 Асфиксанти – Въглероден диоксид 

 Каустични - Формол, Феноли, Азотна киселина, Натриев хидроксид; 

 Наркотични и упойващи вещества и хепато / нефротоксични – Метил бромид, 

Етиленов оксид, Пропиленов оксид, Полициклични ароматни въглеводороди, 

солвенти; 

 Дихателни - Сяров диоксид, Oзон; 

 Канцерогенни-Нитрозамини 

Степента опасност на повечето от веществата е висока, но възмодността от възникване 

на патогенни ефекти при човека е минимална. 

3.3. Биологични фактори 

Естествено, определени микроорганизми използвани в екологичени 

биотехнологии или определени насекоми, животни, растения могат да причинят на 

оператора от екологичното земеделие редица алергии, паника или кумулативен стрес. 

3.4. Санитарно-хигиенни изисквания за използваната вода в почистващите 

съоръжeния  

Обикновено, за всички почистващи операции, естествени преработки, за 

използваните оборудвания в тези процедури, за оператора, растителните или 

животнинските суровини, за крайни продукти (хранителни продукти, храна за 

животни, семена или посадъчен материал) качеството на водата е от особено 

значение. Водата се смята за питейна ако съответства на нормалните нива за голям 

брой показатели, обединени по 5 критерии: сензорен, физичен, химичен, 

микробиологичен и биологичен. Всяко нарушение в нивата на един показател 

анулира качеството на питейната вода. 

В екологично стопанство, препоръчително е използваната вода да отговаря на 

това качество, независимо от вида потребление, за което е предназначено. 

Oрганолептичните характеристики се оценяват сензорно – само от опитни 

лица, като оценкате се осъществява в конвенционални степени. Водата не трябва да 

има особен вкус или мириз, без да се безвкусна.  

физическите характеристики по качество са съсредоточени върху оценката на 

цвета, гъстотата, механичните примеси, вискозитета, мътността, липсата на чужди 

миризми или вкусове. 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

Химическите характеристики установяват лимити на достъпност за групата 

токсични вещества, лимити на достъпност и изключителни лимити за смятаните за 

нежелатедни вещества и за тези с информативен потенциал относно заразяването 

и/или замърсяването нa водата. 

Микробиологични характеристики - В случая на надвишаването на пределните 

стойности от Стандарта на питейните води, смята се че водата е заразена с патогенни 

бактерии, причиняващи болести като тифоидна треска, дизентерия, холера и др. 

Биологичното качество на водата се оценява по три показателя: 

 Концентрацията сестон (планктон и триптон) трябва да бъде под 1 cм³/м³ вода 

във взетите проби от централните инсталации и максимум 1 cм³/100 cм³ вода в 

пробите от местни източници;  

 Броят микроорганизми да не надвишава 20/dм³ вода; 

 Хлорофилното съотношение Гилард да има стойности между 0 и 8. Това 

съотношение се изчислява въз основа на формулата (A/A+B)x100, в която B 

представлява организмите без хлорофил, а A тези с хлорофил. Смята се, че 

стойностите на това съотношение между 8 и 20 посочват слабо заразена вода, а между 

20 и 60 – заразена вода, а между 60 и 100 – силно заразена вода. 

3.4.1 Водни източници 

Разположението на хранително-вкусовите промишлени единици е обусловено от 

разрешителното от Окръжната градоустройствена дирекция, Дирекцията за 

обществено здраве и Окръжната агенция за опазване на околната среда. Имат се 

предвид аспекти от епидемиологично, икономическо, градоустройствено, 

метеорологично и почвено естество. 

Големите обеми вода, предназначени за екологичните стопанства налагата 

използването на вода от собствени източници с пунктове за каптиране на дълбочина от 

50-200 м. Препоръчен дебит в случая на изкопаването на собствените кладенци е от 

50м³/час. Избирането на източника се извършва въз основа на хидрогеоложки 

проучвания, извършени от профилни специалисти. Използването в крайна сметка на 

повърхностни водни източници (течаща вода, естествени езера и язовири) предполага, 

поради интензивното им замърсяване и/или заразяване, създаване на комплексна 

система за пречистване на водата за обезпечаване на всички критерии за питейност. 

Хидрогеоложките и икономическите проучвания трябва да предоставят данни относно: 

 Необходимия дебит вода за пунктовете потребление; 

 Качеството на водата; 

 Надеждността на системата; 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

 Максимална икономическа ефективност. 

3.4.2 Водната разпределителна система в големите екологични хранително-

вкусови единици 

Подобна система включва пет отделения: 

- източник на водоснабдяване; 

- третиране на водата;  

- резервоар. за складиране; 

- помпваща станция; 

- точки на разход. 

 Когато водоснабдяването не се нуждае от предварително третиране на водата: 

 Ако дебитът на водата е достатъчен, тя се разпределя директно във вътрешната 

инсталация; 

 При положение, че налягането на водата в мрежата не може да обезпечава 

достатъчен дебит, водата се складира в резервоар – буфер, от който след това 

се изпомпва в пунктовете за потребление. 

Буферните резервоари имат сферична, паралелипипедна или цилиндрична форма 

и могат да бъдат подземни, вградени в земята или надземни. 

 В условията, в които водата предварително трябва да мине процес на 

пречистване, тя изминава следното функционално обръщение: каптираща 

инсталация – първата помпена станция – инсталации за нормализиране на 

качествата на водата – буферен резервоар – втора помпена станция - подаващи 

тръбопроводи в разпределителната мрежа към разходните пунктове. 

 

3.4.3 Други въпроси, влияещи системата на почистване в екологичните 

производствени и складови единици 

a. Въпроси от епидемиологично естество, специфични за производствените и 

складовите единици в системата на екологично земеделие 

 Спазване на защитните зони на единиците спрямо токсично – химичното 

замърсяване, причинено от заводи с риск, като например тези за химически торове, 

цимент, единици за контролирано изгаряне на остатъците или отпадъците, оцветители 

и почистващи препарати, но и спрямо открити басейни за ферментиране на кал, 

пространства за пречистване на градски / промишлени отпадъчни води (разстояния 

между 200 и 1000 м. спрямо обекта, в зависимост от оценената степен на риск); 

 Покриване на необходимия обем вода от изтоници, които да не предполагат 

санитарната обработка от гледна точка на питейния характер; 

 Изливането на отпадъчните води (след химическа обработка) да се осъществява 

на горното течение спрямо обитавания район. 
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б. Метеорологични аспекти 

 Запазване на концентрациите на замърсяването на атмосферния въздух (на 

пределите на тези единици) под максималните допуснати стойности в спрямо 

обитавания район. 

  Местният микроклимат и динамика/интензивност на въздушните потоци спрямо 

разположението на населеното място и на проектираната хранително-вкусова 

промишленa единица, да се защитава населеното място. 

в. Почвени въпроси 

 Липса на рискове от природни бедствия: наводнения, срутвания или 

свлачища, лавини;  

 Порестостта на почвата да позволява процесите по дренаж и оксигенация; 

Подпочвеният пласт вода да се намира на минимум 2 метра спрямо нивото на 

пода, а нивото на инфилтриращата вода да не надвишава 1,5 м. 

 

3.5. Cтроителство 

Външните стени са облицовани с тухли, c керамични плочи или се боядисват на 

лек пласт с миеща се боя и устойчиви на лоши метеорологични условия. Това 

изискване е наложено особено в зоните за приемане на различните суровини, за 

превоз на крайните продукти и нa отпадъците. 

3.5.1. Функционални пространства cъс специфично предназначение 

 3.5.1.1 Технологични пространства 

В този случай, санитарните и хигиеничните изисквания се отнасят до размери, 

външни стени, панели, подове, врати и каси, предверия, прозорци и стълбища. 

a. Размери 

Проектирането на помещенията предвижда тяхната височина да бъде от 

минимум 3,25 м. и всеки оператор да има обезпечена площ от 4 м² и въздух от 13 м³. 

Тези размери са променени още от началото от проектиращия екип или се оценяват 

индивидуално в зависимост от растителното, животинското производство или от 

аквакултура – в зависимост от изискванията на действащото законодателство. 

б. Вътрешни стени 

При тяхното изграждане ще се използват устойчиви материали, несъдържащи 

токсични вещества, непромокаеми, устойчиви на атака на насекоми или 

микроорганизми, и които да изключват възможността от образуване на конденз. Не са 

предвидени с орнаменти, релефни елементи или корнизи. Стените могат да бъдат 

покрити с фаянсови плочки с антикиселинна защита или пластмасова материя, всички 
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в бял цвят или светли цветове. Обезпечава се необходимото фугиране на 

пространството между плочките. В случай, че фаянсовите плочки не се поставят до 

тавана, ще се използват бои с антисептични или противогъбни вещества, разрешени от 

законодателството (натурални, но в определени случаи меден сулфат, диоксид 

фенил). 

При обединяването на стените c тавана и с пода ще бъдат извършени извивки 

(софити), които да позволяват извършване на правилно почистване (дезинфекция). В 

пространствата с влага, за стените се извършва хидроизолация. 

в. Етажи (тавани) 

Ще имат гладки и плоски повърхности, без ивички, като се използват 

непромокаеми материали. Не се допуска извършване на фалшиви тавани, от 

строителни елементи с пориста структура или с празнини. Обезпечава се защита 

спрямо всички окачени инсталации на тавана. В зоните където има опасност от 

образуване на мухъл, боядисването на таваните ще се извършва с естествено варно 

мляко с антисептични или противогъбни вещества. В пространствата, в които се 

отделя пара, на таваните се извършва топлоизолация. 

г. Подовете (павета)  

Изработени са на хидроизолайионни пластове, от нетоксични, непромокаеми, 

неповредими материали, устойчиви на метални и термични шокове, органични 

киселини и бази, лесно за почистване и дезинфекциране. Допускат се мозаика, бетон, 

павета от керамика с антикиселинна защита, керамични плочки, като всички имат 

нужда от противохлъзгаща защита и фиксираща система за избягване на отлепването 

на някои части от пода. В единиците c влажност на околната среда, всички защитни 

зали ще имат хидроизолиран под. В работните помещения с влага, подовете ще бъдат 

предвидени със защитни дървени решетки и обикновено със сифон за канализацията 

на всеки 40 м² от подовата настилка. 

д. Врати и каси  

Изработени са чрез преработка на материалите, за предпочитане от 

неръждаема стомана и с антикиселинна защита. Вътрешните врати трябва да бъдат 

предвидени с панти със система плъзгащи и люлеещи се врати, често пъти с 

фотоелектрически клетки, задействащи тяхното затваряне и отваряне. При 

изработването им от масивна дървесина ще бъдат облизовани с неръждаема стомана 

на височина от 0,5 м. Вратите за достъп до единицата са предвидени с арматури 

против удари от устройствата с автоматично затваряне, със защитни екрани (въдушни 

възглавници, телени мрежи с големи отвори) против насекомите и гризачи, както и 
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cъс средства за почистване на обувките от прах, кал, сняг (метални решетки, 

изтривалки и др). 

Вратите от санитарните помещения ще бъдат също така облицовани и 

предвидени cъс системи за автоматично затваряне. 

е. Предверия (коридори) 

Ще бъдат предвидени с материали, способстващи предотвратяване 

образуването на конденза на вътрешните стени, особено ако се установяват: 

 Големи разлики в нивото на температурата и влажността между въздуха 

на открито и в помещенията. 

 Същият феномен, но между технологично пространство с големи 

изпускания на топлина и влага и друго работно пространство с нормален 

микроклимат. 

ж. Прозорци 

Тяхното оразмеряване и разположение са наложени от необходимостта от 

обезпечаване на естественото осветление на работното време за по-дълго време. 

Площта на прозорците трябва да бъде равна на почти една четвърт от площта на пода в 

помещението. 

Помещенията с парно и с относителна влажност на въздуха над 78% ще бъдат 

двойни. Предвидени са с метална дограма. Само первазът на отварящите се е 

разположен на поне 1,5 м. от пода, c наклон към външната страна от 45°. 

Препоръчително е, използваното стъкло да бъде безцветно, c висока степен светлинна 

пропускливост. Обезпечават се устройства за затваряне/отваряне, разположени на 

удобни за използване височини, както и рамки, позволяващи фиксирането на 

защитните мрежи против насекоми. 

з. Стълбища 

Изработени са от непромокаеми материали, cъс солиден тип стъпала и контра 

стъпала и c височина от 1,5 м. 

Краят на стълбището ще се нанася със защитен пласт от позволени вещества.  

3.5.1.2. Складовe  

Разположението на складовете е тясно свързано с производствените 

зали/халета, в постоянен поток, с къси, рационални маршрути, c лесно и 

бързоизползване. 

Обикновено се строят три вида складове: 
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 Хладилни (съхраняване на температури между 0°C и +4°C, замразяване и 

замразяващи тунели, c температури между -20 °C и -35°C; 

 Охладени c температури между +4°C и +14°C 

 Неотоплени, по естествен път, с температурa на околна среда. 

a. Храдилни складове: 

 Посторояват се от трайни, непромокаеми материали; 

 За изолация (включително нa подовете) се използват плочи от екструдиран 

полистирол; 

 Подовете са от керамични плочи с антикиселинна защита, пътен бетон или 

противохлъзгаща се мозайка; 

 Стените са проектирани без прозорци, облицовани са с фаянсови плочи или 

финно нанесен цимент, смесен с противогъбни вещества; 

 Вратите се изработват от неръждаема стомана, предвидени са да се отварят от 

вътре и имат топлоизолация; 

 Замразяващите тунели ще разполагат с окачени тавани, от алуминиеви плочи и 

ще бъдат предвидени със системи за избягване образуването на конденз по 

време на отваряне и влизане. 

 

б. Охладени складове 

Предполага изпълнението на строителните детайли, отбелязани при охладените 

складове с две изменения: 

 Функциониране на естествената и изкуствената вентилация; 

 Стените не се покриват с изолация, но се облицоват до височина от 2,1 м. с 

финни циментови замазки / облицоване с фаянсови плочки, след това леко 

нанасяне на много устойчива боя. 

 в. Складове без отопление  

 Ще бъдат предвидени с естествена вентилация и парно; 

 Предвидена е защита за вътрешните противопожарни инсталации; 

 Предназначените за технични подпродукти (рога, копита, козина, перушина) и 

за технически мазнини, опаковани в бидони ще бъдат херматично затворени и 

защитени срещу гризачите; 

 Подът ще бъде изработен от мозайка или мозаечен бетон; 

 

3.5.2. Оборудвания (технологични съоръжения) 

Оборудванията (технологичните обоурдвания) включват уреди, инструменти, 

апарати, устройства, машини, мебели (маси), платформи, ленти и други различни 
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уреди, използвани за получаването, приготвянето, измерването, претеглянето и 

превоза на суровините, на спомагателните, крайните продукти и полуфабрикати. 

Прекият контакт на хранителните продукти c технологичните оборудвания 

налага отстраняване на всякаква възможност от заразяване на продуктите. Тяхното 

перфестно състояние, чистотата представлява съществено условие за обезпечаване на 

сигурността на хранителни продукт. Подобно състояние се получава при изпълняване 

на хигиеничните и санитарните изисквания относно: 

 Избирането на материалите, от които са извършени технологичните 

оборудвания; 

 Качествата, които трябва да обединяват за пускане в експлоатация; 

 Разположение на технологичните оборудвания. 

3.6. Редовни практики (РП) в съотношение с продуктите  

a. По време на преработка 

б. По време на складиране 

a. По време на преработка 

 Систематично и постоянно се обезпечава надзора и проверката на всички 

фактори на риск/рисковете за цялата верига за производство на храните; 

 Смятани са за опасни (често и интензивно изложени на агресията на факторите 

на риск): месото (свинско, телешки, пилешко), риба, яйца, мляко, зеленчуци, 

някои деривати от зърнени растения и зеленчуци (овесени люспи, сух грах, 

соево брашно); 

 В производствената верига на тези суровини, честотата на лабораторните 

проверки е по-висока; 

 Намалява ръчния контакт с продукта и се избягва всякакво присъствие на 

животни в работните пространства; 

 Избягва се смесването на продуктите, намиращи се в различни етапи на 

производство; 

 Хигиеничното и санитарното състояние на екологичния продукт зависи от 

спазването на техническите, технологическите параметри, начина на 

извършване на операциите, чистота, степента дезинфекция на всички 

повърхности (работни маси, тави, кофи, колички), с които продуктът влиза в 

контакт в продължение на технологичния поток. 

б. По време на складиране 
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 Всички охладени пространства трябва да обезпечават условия, които да не 

променят сензорните, биохимическите характеристики и за чистота на 

хранителните продукти, подложени на охлаждане или замразяване (особено да 

защитават продуктите срещу окислителните и дехидратиращите ефекти на 

въздуха); 

 Правилното прилагане на термичния и хигрометричен режим (ниво, 

времетраене) за всеки вид хранителен продукт и постоянно записване на 

специфичните показатели; 

 Не се допуска приемането в охладителните складове на вещества, отделящи 

чужди миризми; 

 Избягване зареждането на складовете над допустимото ниво както и нa 

изключването на вентилационните системи; 

 Използването за всеки продукт на одобрен от санитарна гледна точка "модел" 

складиране. 

 

3.7 Практики в контекста на системата за почистване в екологичното 

земеделие. Компоненти на системата за почистване. Използвани преносими 

оборудвания  

 3.7.1 Почистване/дезинфекция 

3.7.2 Измиване 

 3.7.3 Дезинфекцията 

 3.7.4 Дезинсекция 

  3.7.5 Дератизация 

 3.7.6 Разделно събиране и отстраняване на отпадъците 

 

3.7.1. Почистване/дезинфекция 

Потенциалното наличие на растителни/животински/хранителни остатъци на 

работните пространства и технологичните оборудвания по време на операциите зa 

преработване на хранителните продукти способства развитието на патогенните 

микроорганизми или разграждането, като по този начин са анулирани хигиеничните, 

хранителните, сензорните и естетичните качества на крайните продукти.  

За запазване на безопасността на хранителните продукти е необходима 

операцията за почистване, включваща три главни етапа, допълващи се: механично 

почистване, измиване и дезинфекция.  
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a.  Цели 

Почистването цели отстраняването от всички повърхности, влизащи в контакт с 

хранителните продукти в рамките на целия технологичен процес нa отпадъците, 

съдържащи отстатъци от органично естество на тези продукти и съдържаните от тях 

микроорганизми. Извършва се тройно отстраняване на патогенните рискове: 

 Физическо – отстраняване на видимите остатъци от секрети (наричани и 

лепкава маса); 

 Химическо – отстраняване на следите от химически вещества, използвани в 

етапите на измиване и дезинфекция; 

 Mикробиологично – намаляване до минимални стойности на броя патогенни 

микроорганизми. 

б. Maтериал и оборудванията 

В този контекст използвани са само материали за механично отстраняване нa 

прилепващите отпадъци от различни повърхности (почистване): четки (с дизайн, 

приспособен към мястото, на което се използват, с твърди косми, предвидени с 

подходящи дръжки, устойчиви на износване, с ръчно или хидравлично задействане), 

скрепер, шпакел, гъби от пластмаса или тел. В никакъв случай няма да се използват 

кърпи. Използват се също така многофункционални прахосмукачки, специални метли с 

електрически четки с няколко функции, преносими системи за почистване или 

всмукване. 

3.7.2 Измиване 

a. Цели 

Вторият етап от процеса на почистване е измиването и цели отстраняване на 

всички следи от използвани вещества в първата процедура, останали на различни 

повърхности, върху които са нанесени почистващи препарати; със същата цел се 

използва и в последния етап на дезинфекцията (за отстраняване следите от химически 

вещества, използвани за дезинфекция). 

Качеството на измиването влияе качеството на дезинфекцията. Независимо 

колко съвършено е изпълнена процедурата за почистване, сама по себе си не може да 

обезпечи безопасността на хранителните продукти. 

б. Вода 

Използва се само питейна вода, с ниско ниво на твърдост. 

Водата изпълнява няколко роли: 
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 Разтваря използваните химически вещества; 

 Събира и отстранява отпадъците, които не остават залепени върху 

повърхностите; 

 Обезпечава "чистотата" на тези повърхности, способствайки чрез изплакване, 

отстраняването на използваните химически вещества. 

в. Оборудванията 

Могат да се използват: 

 Системи за смесване с бъркалка, позволяващи получаване на почистващи 

разтвори с желаната концентрация, чрез смесване на водата c почистващи 

вещества; 

 Апарати под налягане, c водна струя с високо налягане (особено в случая на 

складове, разположени на трудно достъпни места или на използване на 

разтвори с по-високи концентрации и температури, особено за кожата; 

 Разпръсквателни системи, пръскалки, спринклерни инсталации, големи 

преносими системи от типа дъждовни крила; 

 Апарати за потапяне за измиване на предмети с малки размери (чаши, ножове, 

тави); 

 Автоматични почистващи устройства (за почистване "на място" без разглобяване 

на технологичното оборудване, използвани особено в млекодобивната 

промигленост или пивоварните; тези устройства разполагат от мрежа 

тръбопроводи, свързани с командно табло или компютърен сървър; 

 Устройства за измиване на продукти, например органи, части от разфасовани 

животни, ядивни продукти; 

 Maшини за измиване на лостове, опаковки, кашони, куки; 

 Стационарни апарати за измиване, използващи едновременно пара и разрешени 

химически вещества с точна дозировка; 

 Преносими апарати за измиване на повърхностите; 

 Централни инсталации за приготвяне на почистващите препарати; 

 Оборудвания за почистване на територията; 

 Оборудвания за почистване на превозните средства; 

 Оборудвания с високо налягане, за измиване и отпушване на каналите; 

 Специални оборудвания за предварително измиване, неутрализиране, 

измиване; 

 Ръчни разпръсквателни помпи; 

 Пулверизатори; 

 Пръскачки или преносими системи за екологично измиване или напояване и др. 
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г. Химически вещества, разрешени от Европейското или националното 

законодателство  

Качествата на химическите почистващи вещества: 

 Нетоксични, безвредни и лишени от силни миризми; 

 Бързи и изцяло разтворими; 

 Некорозивни; 

 С голяма мощност за преработка на водата за калций и магнезий; 

 С мощност за увлажняване и проникване; 

 С мощност за осапуняване и емулгиране на солидните частици (oрганични или 

неорганични); 

 Способни да запазват частиците мръсотия; 

 Лесно за неутрализация или отстраняване чрез изплакване. 

3.7.3.Дезинфекция  

a. Цели 

Дезинфекцията в екологичните стопанства цели унищожаването на патогенните 

микроорганизми от повърхностите и предметите и намаляването до минимум нa 

сапрофитните микроорганизми (като последните генерират от бързото им умножаване, 

разграждането на продуктите от гледна точка на хигиената, хранителните свойства, от 

естетична гледна точка), винаги е предшествана от механичното отстраняване на 

отпадъците (което обезпечава защита и хранителна основа за микробите) и от 

използването на почистващите препарати. За осъществяване на дезинфекцията се 

използват екологични, физически или химически препарати (чието остатъчно 

действие се неутрализира). 

б. Оборудвания 

 Стационарен апарат за измиване и дезинфекциране, c ежектор за сместа пара и 

дезинфектант на температурa от близо + 140° C под високо налягане; 

 Преносимите оборудвания за измиване и дезинфекциране, от типа помпа с три 

бутала, c превоз на колела с ръчно задействане или бутане; 

 Aпaпaт за дезинфекция под налягане, c максимален работен дебит от 13 

л./минута; 

 Оборудвания за измиване и дезинфекциране на транспортните средства; 

 Пистолети за пара, маркучи със специални устройства и др.  

в. Физически фактори  

Два физически фактора се използват за дезинфекция; топлината (много често) и 

ултравиолетовите радиации (много рядко и само в определени пространства). 
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Топлина 

 Дезинфекцията се извърщва с пара (c вряла вода до 83,85°C или c пара 

под налягане) и чрез варене; 

 Дезинфекцията на предметите или на повърхностите се получава по 3 

начина: 

 Чрез нанасяне върху тях на горещата вода или нa парата, с 

помощта на специално устройство; 

 С движението на термичните агенти и вътрешните инсталации; 

 Чрез варене в котли (в котела за малки предмети, муфи и др.); 

 Дезинфекцията се осъществява само след механичното отстраняване нa 

отпадъците и след измиване; 

 Топлината унищожава всички видове микроорганизми и не представлява 

токсичен риск.  

Ултравиолетови радиации (UV) 

 Използват се селективно в дезинфекцията на повърхности, но особено на 

въздуха в технологични пространства или в складове; 

 UV радиациите са генерирани от лампи с ниско напрежение с живачна пара, 

предаватели на радиации с дължина на честотата от 240-280 nм; 

 Частиците във въздуха, високата влажност и частиците върху повърхностите, 

съдържащи мазнини намаляват техния бактерициден ефект; 

 Унищожават предимно Грам-отрицателните спорулирани бактерии (например: 

Salmonella, Shigella, Echerichia Coli, Enterobacter, Proteus и др.) и Грам-

положителните коки (например: Streptococcus, Staphilococcus, Bacillus); 

 Предполагат приемане на специфични защитни мерки за оператора. 

 

Характеристики, позволяващи използването им в екологичните агро-хранителни 

единици  

 Липса на токсичност и опасност при използване; 

 Неспособност от прехвърляне върху селскостопанските продукти или 

хранителните продукти на чужд аромат и мириз; 

 Липса на корозивност; 

 Повишена разтворимост във водата;  

 Добра проницателна способност; 

 Висока бактерицидна ефикасност; 

 Лесно и цялостно отстраняване, чрез изплакване, на всички третирани 

елементи. 

Условията на чистота са обединени ако резултатите отговарят на 

микробиологичните норми от Приложение 4 (в съответствие със Заповедта на МЗ № 

976/1998). 
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3.7.4 Дезинсекция 

a. Цели 

Дезинсекция представлява съвкупността от средства и методи за 

предотвратяване и борба с членестоногите – вектори на инфециозни и заразни и 

паразитни болести за човека и за животните. 

В производствените единици или за складиране нa екологичните 

агрохранителни продукти, членестоногите (насекоми и паякообразните) могат да 

инфектират/заразяват/увреждат както суровините, така и крайни продукти, 

причинявайки щети на хората и значителни икономически загуби. Ако основната цел 

остава отстраняването на този фактор на риск от системата "човек-храна-околна 

среда", допълнителната цел е, заедно с дезинфекцията и дератизацията, да допринася 

за почистване на околната среда или за съхраняване на екологичния характер. 

б. Биологични страни на векторите  

Значението на тези страни се дължи на факта, че насочват в голяма степен 

стратегията за предотвратяване и борба с векторите. Определени морфофункционални 

характеристики или свързани с техния живот става "цели", които се имат предвид при 

организиране на дейностите по дезинсекция. 

Често срещаните паякообразни в промишлените единици за хранителни 

продукти са, така както сме отбелязали, насекомите и паякообразните. 

В класа насекоми влизат: мухи, хлебарки, молци на хранителни продукти, 

калинки на зърнени растения, буболечки от същата категория като калинките 

(бръмбари) и мравките. Повечето насекоми от районите с умерено – континентален 

климат са привлечени от червения цвят и избягват синия, от мириза на петролните 

продукти. Оплодените женски, както и ларвите/пупите, могат да хибернират. Това 

хроматично свойство лежи в основата на част от екологичните процедури, 

използвани върху производствените или складиращите повърхности. Друга основа 

представлява реакцията на феромони за важна част от екологичните процедури, 

използвани върху производствените или складиращите повърхности (като 

повечето от тях са привлечени или унищожени с помощта на капаните с 

феромони). Има и друг вариант екологична процедура за отстраняване, като в 

този смисъл се използват определени трофични вериги, в които птици, влечуги, 

животни от следващата висша степен или насекомоядни ги ловят или 

унищожават. Друг вариант екологична процедура за за боpба се основава на 

използването на растения или дори екстракти от биосъединения от растения, 

способни за защитават определени култури от насекоми (могат да се използват 

култури или екстракти от коприва, босилек, лавандула) 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

Мухите (Домашната муха, Fania canicularis, Wohlfahrtia magnifica, Sarcophaga 

carnaria, Calliphora vomitoria) имат особен капацитет на размножаване и се развиват 

на места, където има и продукти или хранителни отстатъци (всякакви разграждащи се 

органични материи), тъмнина, топъл и мокър микроклимат. Ежедневно могат да летят 

на разстояния от 1-2 км., активни са през деня и живеят сред 40 дена; без храна 

живеят само няколко дена. Имат много добре развито обоняние (подобно на 

гризачите).  

Черната хлебарка (Blatella orientalis) e вид насеково, хранещо се с разнообразие от 

храни, с период на развитие от 6 - 8 месеца, и живее 180 дни. Женските снасят средно 

8 капсули, с по 16 яйца всяка една. Активна е на тъмно и се придвижва предимно 

хоризонтално. 

Червената хлебарка (Blatella germanica) отлага през живота си 3-4 капсули с по 20-30 

яйца всяка една. Еволюцията отнема 84-120 дни и живеят приблизително 200 дни. 

Придвижва се и по вертикалните повърхности и не толерира присъствието на същия 

биотоп нa черните хлебарки. 

Брашнен молец (Anagasta kühneilla) хибернира в етапа на ларва и какавида. По време 

на храненето си изгражда галерии от копринени влакна. Атакува и други продукти: 

семена, орехи, бисквите, сушени плодове и др. 

Тютюнев молец (Ephestia Elutella) има същото поведение като брашнения молец. 

Moлец по сушените плодове (Plodia Interpunctella) придава на атакуваните продукти 

неприятен мириз. 

Зърнен молец (Sitotroga cerealella) e и вектор на гъби (Fusarium) cъс сериозни 

ефекти за продукта и за потребителя. 

Модец на колбасните продукти (Dysmania parietariella) снася своите яйца върху 

изсушаващите прътове, върху връвта на колбасите, но особено в образуваните в 

мембраната гънки в краищата на продукта. 

Житна гъгрица (Calandra granaria) и оризната гъгрица (Calandra oryzae) атакуват 

продуктите и в етап на ларва и като зрели. Първата от тях има особена устойчивост на 

студ. 

Бръшнени бръмбари (Tribolium confusum, Tenebrio molitor, Tenebrio obscurus) са 

често срещани в житните складове, в хлебопроизводствените единици или складове и 

др.  

Ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum) придава на брашното 

характерен и неприятен мириз. Зрелите живеят до 3 години. 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

Бръмбар кожояди (Dermestes lardarius), насекомо, което се храни с различни видове 

хранителни продукти и ги прави негодни за консумация. 

Тютюневият бръмбар (Lasioderma sericorne), Суринамският брашнояд (Oryzaephilus 

surinamensis) и малкият бръмбар (Tribolium minutus) могат също така да се видят в 

различни екологични хранителни единици. 

Мравките (домашните - Monomorium pharsonic, черните - Formica rufa, кафявите -

Formica fusca, червените - Formica sanguinea) търсят храна навсякъде, не издържат 

без храна или на студ, но могат да се радват на впечатляващо дълголетие (15 години 

за женските).  

В категорията Arachnida влизат: акарите, принадлежащи към семействата 

Pyroglyphidae и Tarsonemidae. Често срещани са: 

Брашненият акар (Tyroglyphus farinae) с размери под 1 мм. и особена устойчивост (до 

2 години) в междинен развоен етап. 

Tyroglyphus putrescentiae засяга складираните продукти, особено ако имат високо 

съдържание на мазнини и протеини.  

Микрокърлеж на захарни продукти (Glycyphagus domesticus) притежава и силни 

патогенни способности за човека. 

Акари на изсушени плодове (Carpoglyphus lactis) има сигнали за наличие в захарни 

заводи.  

Aкарчето (Pediculoides ventricosus), с размер от 0,16- 0,22 мм., развива се в развалени 

агрохранителни продукти, като паразитира ларвите на насекомите вектор.  

В резюме, важните биологични страни се отнасят до: 

 Тяхната способност да се размножават; 

 Възможност за развитие само в присъствие на органични материи; 

 Определено предпочитание към биотоп и храна; 

 Устойчивост на определени членестоноги от сектора на студ и липсата на 

храна; 

 Хроматични предпочитания и отхвърляне в случая на мухите. 

в. Оценяване степента заразяване  

- Използвани методи: 

 Целенасочено наблюдение; 
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 Взимане на проби от зърнени растения, изрязване на близо 50 зърна и анализ 

под лупа; 

 Оценяване действието на зърната в наситен разтвор от NaCl (заразените зърна 

имат друга гъстота спрямо здравите). 

- Степен заразяване с насекоми (брой калинки/кг. зърна) 

 I-ва степен: поне 5; 

 II-ра степен: до 10; 

 III-та степен: над 10. 

- Степен заразяване с акари (брой акари/ кг. продукт) 

 I-ва степен: поне 20; 

 II-ра степен: над 20; 

 III-та степен: масова зараза. 

б. Mерки за оборване 

С използването на тези мерки, следи се унищожаване на членестоногите – вектори на 

патогенни микроби и/или на вредителите. За тази цел се използват физически и 

химически средства.  

Физически средства: 

 Унищожаване на колониите мравки (или други насекоми) в единицата; 

 Лепилни ленти в пространствата;  

 Измиване на повърхностите с гореща вода и екологичен препарат(10%), а в 

складовите пространства или в случая на транспортните средства – третиране 

със струя пара – тук се използват големи стационарни оборудвания 

(инсталации от 0,5-5 т/ч, в които се образуват екологични почистващи 

разтвори или разтвори за предварително изплакване или изпракване след 

почистване) или/или преносими почистващи оборудвания със струя под 

налягане с гореща вода (могат да се извършват и комбинирани процедури); 

 Почистване с пара на опаковки при температури от 60-75 °C;  

 Генераторни апарати с ултразвуци.  

Химически средства: 

 Използваните като дезинсектанти химически вещества се групират според 

начина на действие: 

 Контактни инсектициди като например пиретрини (екстракти от 

растителен произход), пиретиноидите и някои растителни 
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екстракти с потенциал на намаляване или силен антиоксидант 

(коприва, босилек, лавандула, канела, чушка, чубрица, чесън);  

 Инсектициди за гълтане, борна киселина и боракс; 

 Инсектициди чрез вдишване, ca сяров диоксид, карбонов 

анхидрид, въглероден сулфил, метил бромид. 

 Пиретрумът се получава от тропическо растение (Chrysanthemum cineran). 

Търговските продукти на базата на пиретрум не са токсични за човека и 

отделят приятен аромат на лайка. Има невротоксично действие, прияинява щок 

на насекомите и действа за 24 часа. Може да се използва заедно с пиперонил 

бутоксид в пропорция 1:10, в разтвор с концентрация 0,5%. 

 Всички химически вещества, засягащи дихателните пътища са 

изключително отровни и за човека; 

 Преди дезинсекция на външни /вътрешни пространства необходими са няколко 

операции: 

 Обезпечаване продължителността на повърхността на стените; 

 Отстраняване на всякакви отпадъци и прах;  

 Евакуиране на преносимите оборудвания; 

 Покриване на стационарните оборудвания (защита на 

повърхностите, влизащи в пряк контакт в хранителните стоки); 

 Начини за използване на веществата за дезинсекция: 

 Ленти, филийки, съдържащи токсични вещества; 

 Токсични примамки; 

 Напръскване с остатъчно налягане или c предварително налягане. 

 Инсектицидите се употребяват под формата на: течни препарати, разтвори, 

крем, емулсии в бои или бояджийски материали и др.  

3.7.5 Дератизация  

a. Цели 

 Дератизацията представлява термин, който "се превежда" с израза убиване 

на гризачите, без съмнение с помощта на специфични методи и средства. Ca и 

членестоногите, гризачитe (мишки, плъхове и други гризачи) представляват важни 

вектори на инфекционзни и паразитни заболявания за човека и за животните, 

едновременно или причинява огромни икомически щети. Тяхното присъствие в 

промишлените единици за хранителни продукти представлява фактор на риск и "белег" 

на липсата на чистота в единицата/агро-хранителното стопанство и на възможно 

патогенни за потребителите продукти. 

Биологичните характеристики на гризачите са: 
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 Необходимостта от гризане на съдържателни хранителни продукти или 

различни материали за изпиляване на резците, които растат непрекъснато; 

 Особена физическа издръжливост; 

 Прекалена подвижност; 

 Бързо размножаване; 

 Повишена острота на обонянието; 

 Липса на рефлекс на повръщане; 

 Невъзможност да скачат повече от 60-70 cм. или да пълзят по гладки метални 

вертикални повърхности (като оттук произлиза възможността за използване 

на капани); 

 Липсата на нормална система на терморегулация; като те са топлокръвни 

бозайници, обезпечават си запаси от храна в дупките, с които се хранят през 

зимата; 

 Нетърпимост към човешката миризма; 

 Много често си чистят тялото; 

 Значителна ненаситеност (60 г. храна/ден за един плъх); 

 Предпочитанието на плъховете за ароматни хранителни продукти и нa 

мишите за хранителни продукти с подправки; 

 Напускат пространството при липса на вода и хранителни продукти. 

 

Извън функционалните пространства: 

 Почистване на територията на единицата, включително отстраняване на 

опаковките; 

 Отстраняване на всякакви остатъци от органични материи или нa малките 

случайни резерви от вода; 

 Попречване на проникването в сградите (сгради с бетонни фундаменти, 

уплътнени отвори за транзит на тръбопроводите, гладки стени, без висяща 

растителност, врати с долна метална част, оптимално почистване на 

водоснаблителните инсталации и за събиране на отпадъците). 

 Във функционалните пространства: 

 Почистването на пространствата и нa технологичното оборудване, c 

отстраняване на всякакви източници на храна и вода за гризачите; 

 Ограждане с телена мрежа, c малки отвори, нa краищата на панелите и на 

каналите за евакуиране на отпадъчни води в подовете. 

c. Мерки за борба срещу гризачите 

 Препоръчва се дератизацията в агрохранителните единици/стопанства да се 

извършват от специализирани и оторизирани екипи. 
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 Тези екипи са обучавани за обезпечавани безопасността във връзка с 

използваните токсични вещества по време на превоза и складирането и за тяхното 

използването без рискове. Подготовката на членовете на тези екипи им позволява да 

оценяват степента нашествие на гризачите във функционалните пространства и нa 

територията, която се подлага на дератизация (брой видими галерии на територията, 

оставени следи, количество и форма на изпражненията). 

В единиците/агро-хранителните стопанства, дератизация предполага особена грижа 

така че използваните токсични вещества да не замърсяват по никакъв начин 

хранителните продукти или екологичните хранителни продукти. Затова, от всички 

известни за тази цел средства се използват само специално предназначените 

продукти. 

Препоръчени методи: 

 Капани (механични, убиващи), капани с примамки (устройства, залавящи 

живи гризачи); 

 Прах; 

 Токсични примамки с месни или растителни носители; 

 Тави с отровена вода; 

 Обгазявване на галериите на гризачите в почвата, ако няма отвори във 

функционалните пространства на единицата.  

3.7.6. Cъбиране и отстраняване на отпадъците 

 a. Определение и категории  

 Отпадъците представляват вещества или остатъци от материали, 

произхождащи от физиологичната и социално и икономическа дейност на човека, 

както и от физиологичната дейност нa животните и които, на пръв етап в тяхната 

оценка, са смятани за безполезни. В зависимост от способността за разтвраряне във 

водата, различаваме солидни отпадъци (не са солвити и/или не се отвеждат по 

водата) и течни (разтварят се във водата и не се отвеждат по водата). Солидните 

отпадъци се наричат още и отпадъци/смет, докато течните се наричат и отпадъчни 

води. 

 В промишлените единици, солидните отпадъци са образувани от остатъци от 

преработката на суровините, битови отпадъци, на пътищата за достъп в завода и др., в 

течните отпадъци произхождат от поточните технологични процеси, от почистващите 

операции (измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация), от неправилното 

функциониране на социално-санитарните звена, включвайки същевременно и 

дъждовните или водите от охладителните системи на сградите. 
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 б. Патогенни потенциалности  

Солидни отпадъци: 

 Епидемиологични рискове чрез съдържанието на патогенни микроби и чрез 

способстване приютяването и развитието на много насекоми и гризачи – 

главни вектори на инфекциозни и паразитарни болести; 

 Естетичен и обонятелен дискомфорт; 

 Екологични рискове чрез нарушаване на равновесието на различните 

подсистеми, с които отпадъците идват в контакт: въздух, вода, почва; 

 Икономически рискове. 

Течни отпадъци: 

При споменатите рискове се добавят токсичните и химическите. 

 Наличието на тези патогенни потенциалности налага, в съответствие с 

критерия на подхода, основан на понятието риск всеки път когато се отнасяме до 

проблеми на човешкото здраве или нa околната среда, прилагане на мерки за защита 

на хората и нa околната среда. 

 c. Цели 

Отстраняването на рисковете, които предполага наличието на отпадъците в 

промишлените единици за хранителни продукти, чрез събиране и отстраняване на 

тези отпадъци с оглед тяхното неутрализиране (тяхното превръщане в безвредни 

фактори), cъс стриктното спазване на санитарните и хигиеничните изисквания. 

б. Преносими оборудвания или материали  

 Стъргалки c гумена лента за събиране на отпадъците от преработване на 

суровината и нa помощните материали; 

 Стоманени лопати;  

 Многофункционални прахосмукачки;  

 Прахосмукачки – устройства за почистване;  

 Съдове с херметично затваряне, с капак, кофи с педал, леко за превозване;  

 Пластмасови торби;  

 Товарни колички;  

 Метални контейнери за временно складиране нa солидните отпадъци, 

разположени в пространства с изключително предназначение (помещения, 

мазета, покрити платформи), предвидени с непромокаеми павета или в наклон, 

c възможност за измиване и cъс сифон за изтичване, както и cъс средства за 

защита срещу мухи и гризачи; те са разположени на разстояние от поне 25 м. от 

технологичните пространства; 
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 Оборудвания с високо налягане за почистване и отпушване на канали; 

 Инсинератори или крематориуми. 

в. Твърди отпадъци  

 След разделното събиране в метални контейнери, отпадъците се натоварват 

в специални товарни автомобили и разтоварени на сметища, притежаващи 

необходимите санитарни разрешителни. Често пъти, превозните средства са 

предвидени с устройства за механично компресиране или дори възможност за 

преработка или компактиране. 

Използват се и системи за преработка на солидни отпадъци: 

- Контролирано складиране в естествен или изкуствен изкоп в земята, тоест 

извършване на рохави слоеве покрити с пръст отпадъци за да не избягва достъпа и 

развитието на векторите. В продължение на няколко години става цялостната 

минерализация на отпадъците и мястото може да стане зелена площ.  

- Компостирането на отпадъците се реализира на купчини от приблизително 2 м. 

височина вследствие на надслояването на алтернативни пластове отпадъци и пръст 

(или материал от по-стар компост) на непромокаема платформа. Термофилната 

флора, развиваща се в компоста, едновременно с минерализацията, играе ролята на 

"дезинфектант" и в продължение на 6-12 месеца компостът става ценен тор за 

култивираните почви; 

- Биотермичните помещения представляват специални постройки, предвидени с 

вентилационни и проветряващи устройства, в които отпадъците се минерализират за 

най-много един месец, като развиващата се в този профес термофилна флора 

унищожава и спорулираните бактерии. 

- Изгарянето на отпадъците, след сортиране и изсушаване представлчва процедура, 

обезпечаваща няколко предимства: оптимална неутрализация, получаване на 

топлоенергия и полезни елементи за строителството на пътища или сгради. 

  ж. Течни отпадъци  

Отпадъчните води представляват води, които вследствие на използването придобиват 

други свойства от първоначалните. 

Характеристики  

Посредством разтворите, съдържаните органични вещества, бактериалния заряд 

(сапрофилен, патогенен) и съдържанието от химическо-отровни вещества, 

произхождащи от почистващите операции, отпадъчните води от промишлените 
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единици за хранителни продукти могат да причиняват във водата на басейна 

приемник: 

o Повишаване потреблението на ратворения кислород и унищожаване на 

водния биом; 

o Смущаване на самопречиствателната способност; 

o Бактериално заразяване; 

o Надвишаване на допустимите лимити за някои химически вещества. 

Избягването на тези отрицателни ефекти се постига посредством мерки, които са 

взети точно по време на технологичния поток или преди отпадъчните води да стигнат 

до приемника. 

Взети мерки по време на технологичен процес: 

 Изменение нa технологични процеси; 

 Възстановяване на суровини, които след това могат да се преработват (кръв, 

мазнини, стомашни жлези и др.; 

 Спазване на максимално допустимите лимити за химическите вещества, 

използвани в почистващите операции. 

Взети мерки преди изливането на отпадъчните води в приемника  

Тези мерки се отнасят до пречистването на отпадъчните води, тоест до намаляването 

на концентрациите фактори на риск (разтвори, окисляващи вещества, ратворени 

химически вещества, микроорганизми и др.) под толерирания от приемника лимит 

(неутрален басейн или канализационна мрежа на града), посредством пречиствателна 

станция. 

Пречиствателната станция включва няколко етапа: 

 Meханичен: пясъкозадържатели, отделяне на мазнини, декантиране и т.н.; 

 Химически: коагулация, нормализиране на химичните променливи, 

хлориране и т.н.; 

 Естествено биологичен: напоителни полета (не на голяма площ), 

инфилтриращи полета, биологични язовири; на тази степен микроорганизмите 

в почвата минерализират органичните вещества;  

 Изкуствено биологичен: биофилтри, въздушни филтри, басейни с активирана 

кал, второстепенен филтър за отлагане, резервоари за обработка/легла за 

изсушаване на утайката.  

 з. Контрол на ефективността  

Уточнени са норми за отвеждане на пречистваните отпадъчни води, а именно: 
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 Липса на отровните вещества, нa aмоняка, на сероводорода и др. (които 

могат да причинят сериозни злополуки и висок и риск при операторите, 

обезпечаващи функционалност на канализационната мрежа); 

 Запазване на температурата на евакуираната вода под 45°C и нa pH над 6; 

 Намаляване на съдържанието органични гниещи материи. 
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