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Изх.№ 02/2016/МЗХ
До Министерство на Земеделието и Храните
Копие: Министерски Съвет на Р. България
Копие: Парламентарна Комисия по Земеделие
на 43-то НС на Република България
Относно: Обществено обсъждане на Проекта за Изменение и Допълнение на Закон за
Храните.
Позиция на Сдружение „БУЛЛАБ“ по чл.108 а.2 в Проекта на ЗИД за Закона за
Храните
Уважаеми госпожи и господа,
БУЛЛАБ е сдружение на Органите за оценка на съответствието в Р. България.
Лаборатории за изпитване, калибриране, Органи за контрол, от всички браншове на
Българската индустрия. Сдружението е единствен представител на България в
ЕВРОЛАБ – асоциацията на Европейските национални сдружения на лабораторните
общности – www.eurolab.org
В качеството си на Председател на УС на БУЛЛАБ, даваме селедното
НЕГАТИВНО становище относно предложението за въвеждане на следния текст на чл.
108 ал. 2 Закона за Храните: „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.“
Съображенията ни за това са следните:
1. В закона и в свързаните с него подзаконови нормативни актове няма дефиниция на
понятието самоконтрол. Бизнес операторите и днес са свободни, при наличието на
ресурс и осъзната нужда, да поддържат и оперират собствени органи за контрол и/или
лаборатории, в рамките на производствените си специфики за продуктите , за които са
отговорни.
2. Допускането на възможност това да става в неакредитирани според изискванията на
ЗНАООС лаборатории, намиращи се в независима от управлението на
бизнесоператорите от хранителния сектор организация, самостоятелен бизнес субект,
Самостоятелна Лаборатория, която е отделно юридическо лице, без съмнение създава
възможност за следните неприемливи практики и последици:
А. Да доведе до спорове между страните при оценка и тълкуване на лабораторните
резултати, както при упражняване на официален контрол, така и при съдебни искове на
национално и международно ниво.
Конкретен пример са резултатите от одита на Службата по храните и ветеринарните
въпроси (FVO) към Генерална Дирекция „Здраве и безопасност на храните“
DG(SANCO)/2015-7597, който се проведе в периода 09-19.06.2015 г. в България на тема
изпълнение на преходните мерки по отношение на преработката на неотговарящото
сурово мляко в съответствие с Решение на Комисията 2009/861/ЕС е абсурдно
изпитването на проби сурово мляко по показатели общ брой микроорганизми, общ

брой соматични клетки и инхибитори да става в неакредитирани лаборатории.
Резултатите говорят за схематичност на контрола и показатели, който излязоха подобри от всички в Европа, което е най- малкото смущаващо!
Б. Закономерно е да се предположи , че ще се създаде предпоставка за търговия с
протоколи от изпитване от неакредитирани и дори несъществуващи лаборатории.
Формират се условия за поява на сиви сектори в икономиката и нелоялна конкуренция
на пазара. Една много опасна тенденция и предполагаем резултат от текста на чл. 108.
ал. 2, с директен потенциал за заплаха за общественото здраве е непрекъснатата поява
на хранителни инциденти в цялата страна, е рисковано да се позволи изпитването
патогенни микроорганизми като Салмонела, Стафилококи, Листерия и Е. коли в храни
да се извършва в неакредитирани лаборатории.
3. Подобен текст няма място в Закона за храните, закон който според чл.2 ал.1: “има за
цел да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите
по отношение на храните.“ Последствията от неговото приемане няма да са само
гореизброените, а и върху:
А. ИА „БСА“ към Министерството на Икономиката, за която ще се появи особен
проблем в акредитационния процес на Лабораториите за изпитване на хранителни
продукти, както и ще доведе до спорове между акредитирани и неакредитирани лица.
Не на последно място и ще заличи мотивацията, особено на Лабораториите към БАБХ
да поддържат акредитацията си, както и да разширяват обхавата си.
Б. Доверието градено от Българските лаборатории за изпитване в Европа, ще бъде
подкопано, в частност на тези за храните. Макар да сме нетен вносител на храни, дори
вноса, на бизнес операторите може да бъде насочен, под благовидния термин
самоконтрол, към щридически лица с предмет на дейност – лабораторни изследвания,
неакредитирани и на практика без доказана компетнтност пред ИА „БСА“
В. Ще доведе до безмислена кореспонденция както на БУЛЛАБ и нейните членове,
така и към ГД „ Индустрия“ и ГД „Здраве и безопасност на храните“ DG(SANCO) на
ЕК за практики, които биха възникнали ако чл. 108 ал. 2 влезе в сила, както и
злепоставяне както на страната ни, така и на бизнесоператорите с регистрация в
България.
Г. Конкурентната среда може да се изкриви до степен, че неакредитирани лица да имат
по голяма тежест на пазара пред тези доказали компетеннтостта си професионализма
си.
В Заключение УС на БУЛЛАБ, счита че текста на чл.108 ал. 2 от ЗХ предложен
за обществено обсъждане не може да остане в този вид, следва да се промени и
прецизира. Да се направи Оценка на въздействието му, каквото това становще
представлява, а най-безпроблемно би било да не се приема и да отпадне.
05.05.2016г.

С Уважение: д-р Георги Тодоров
Председател на Управителния съвет на БУЛЛАБ
член на Работната група на ЕВРОЛАБ за стандартизационна
стабилност и промяна на ИСО 17000 серии.

