СЪЮЗ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
1606, гр.СОФИЯ
бул. “П. Славейков” № 15

е–mail: uvb@abv.bg
www.svlb.org

Изх. № 10/02.05.2016
ДО
Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ
КОПИЕ:
Д-Р ЛОРА ПАСТУХОВА-ДЖУПАРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПАВ, МЗХ
УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ,
УВАЖАЕМА Д-Р ДЖУПАРОВА,
СТАНОВИЩЕ
Oтносно: Проект на Закон за храните, чл. 108, ал. 1 и ал. 2
Във връзка с извършване на анализи на проби, в изпълнение на
мониторинговите програми на бизнес операторите, посочени в чл. 108, Ви
информираме, че съгласно чл.5, т.4 от Регламент (ЕО) № 852/2004 „Операторите на
предприятия за храни предоставят на компетентния орган доказателства за
съответствието им с пар.1 по начина, изискван от компетентния орган, като взимат
предвид характера и размера на предприятието за храни".
„Чл. 108. (1) Бизнес операторите от хранителния сектор гарантират
безопасността на храните включително с доказателства от лабораторни
изпитвания на проби, съгласно мониторинговата програма на бизнес операторите
от хранителния сектор.
(2) Взетите проби от бизнес операторите от хранителния сектор за целите на
самоконтрола, могат да бъдат изследвани в лаборатории, които не са
акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.“
Разписаният текст в ал. 2 от същия член не може да изпълни смисъла на
„предоставяне на доказателства“ т. е. достоверност на резултатите, като вземем
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предвид и минималния брой проби по официален контрол. Достоверността на
резултатите може да бъде гарантирана от лаборатории с доказана компетентност и
система по качество, което включва верифицирани/валидирани методи за анализ,
изискващи се по законодателство, както с квалифициран персонал и сравнителни
материали. В случая горепосоченото обуславя използването на акредитирани
лаборатории, макар в законодателството да не е посочен изрично текст за
акредитация , но в същото време не е посочено и че не трябва да бъдат акредитирани.
Тълкованието е, че методът може да не е в обхват на акредитация на лаборатория, но
същият да изпълнява условията по-горе.
За да се изпълнят общите изисквания на Регламент 178/2002, опитът е показал
необходимостта от приемане на мерки, с които да се гарантира, че на пазара не се
пускат храни, които не са безопасни за здравето, и че съществуват системи за
установяване и решаване на проблеми, свързани с безопасността на храните, за да се
гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се опазва здравето на
човека. В тази връзка обръщаме внимание, че за да гарантира безопасността на
храната, операторът на храни взема проби, като резултатите от тях трябва да са
достоверни. Той трябва да докаже пред официалния контрол компетентността на
лабораторията, в която са изследвани продуктите по определени методи. Тази
компетентност

се

дава

чрез

акредитацията

т.е.

"Общи

изисквания

към

компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране".
Нашето предложение е да се прецизират ал. 2 от чл. 108 от Закона за
храните, съгласно горепосочените мотиви. Освен това в ал. 1, след
"гарантират" да се добави „хигиената и безопасността на храните". Не е
необходимо да споменаваме, че показателите за безопасност включват и
хигиенни показатели – задължителни по законодателство. Можем да допълним,
че самоконтролът включва и качествени характеристики на храната, които
също се доказват с анализи и същите не са включени в изискванията на бизнес
операторите.
Предвид добрите ни взаимоотношения, считаме, че Становището ни ще бъде
полезно и ще послужи за прецизиране на горецитирания текст в проекта на Закона
за храните.
С уважение,
Изпълнително бюро на Съюза на ветеринарните лекари в България
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