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ПРЕДГОВОР 

, Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно , 
наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на 
национално и международно ниво. Фирмите, които произвеждат, обработват или 
доставят хранителни продукти, чувствуват една увеличаваща се необходимост да 
покажат и документират, че контролират условията, които имат влияние върху бе-
зопасността на храните. Това изискване се отнася и до техните подизпълнители по 

' договор. Налице е увеличаващ се стремеж на фирмите от хранителната индустрия 
да бъдат в състояние да си създадат системи за управление и стандартизиран кон-
трол на безопасността на храните. 

.. Системите, регламентирани от серията стандарти ISO 9000 и системата 
НАС CP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки), разрабо-
тени и внедрени на база на добрите хигиенни и производствени практики . 
(GHP и GMP), са едно предизвикателство пред хранителната индустрия в 
България и сигурно средство за самоконтрол на качеството и безопасност-
та на храните. 

Контролът на безопасността на храните има за основна цел да защитн 
консуматора и да подобри значително здравния статус на населението и по-
тенциала за развитие на хранителния сектор, а така също да намали загубите • 
от развала на суровини и хранителни продукти. 

Новото законодателство и нормативи в Европейския съюз (ЕС) относно 
правилата за» здравеопазване, хигиена и бозапосност на храненето, поставят 
ударението върху личната отговорност на производителите и доставчшштс 
за безопасността на храните. В Директива № 93/43 EEC на Съвета на Европа 
от 14 юни 1993, озаглавена "Директива за хигиена на хранителните продук-
ти", са изложени нови правила и процедури за повишаване на доверието на 
консуматорите в безопасността на предлаганите хранителни продукти. Тази 
директива задължава фирмите, произвеждащи хранителни продукти за из-
нос, да имат внедрена НАССР-система. Директивата изисква всички уча-
стници в бизнеса с хранителни продукти да направят анализ на опасности ге. 
които съществуват при производството и дистрибуцията. 

В тази връзка нашият Закон за храните, Законът за ветеринарното дело и 
поредицата от наредби (излезли и предстоящи), акцентират върху хигиената 
и безопасността на храните. България, която е кандидат за членство в Евро-
пейския съюз,'трябва да хармонизира и внедри в нашето национално законо-
дателство и нормативни документи, множество директиви на ЕС и стандар-
ти, регламентиращи изискванията към продуктите, в това число и към храни-
те. Това налага обединяване на усилията на национално ниво за решаване на 
въпроса с безопасността на храните. 

НАССР-системата, осъзната от ръководството и внедрена във фирмата, е един ин-
Члрумент, който гарантира безопасността на храните и гарантира защитата на консуматора. 
НАССР-системата се базира на международно признати принципи. Основната 11ел на тези 
принципи е да насочат вниманието на 
фирмите от хранителната верига към онези стъпки на процесите и на условията на 
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производство, които имат критично значение за безопасността на храните. 
, Отчитайки всичко гореказано и актуалността от внедряване на НАССР-системата, 

авторският колектив пое отговорната задача, поставена ни от Българо-швейцарската фон-
дация ФАЕЛ да напише настоящия "Наръчник по НАССР" за нуждите на фирмите от 
хранителния сектор. Инициативата на фондация FAEL е актуална и похвална за български-
те условия. / 

: Това е първото систематизирано издание на български език, което третира НАССР-
системата, нейните основни принципи и подходи за изготвяне на НАССР-план, неговото 
внедряване и поддържане. То ще бъде ценно помагало за специалистите от всички звена 
на хранителната верига, от производството на суровините до консумацията на готовия 
продукт, т.е. от "ралото до чинията". Наръчникът ще бъде и ценно помагало за обучение 
в индустрията, в официалните контролни органи и в академичните институти. Целта на 
тази монография, изградена на досегашния световен опит, е подпомагане на специалистите 
по отношение разбирането и приложението на концепцията НАССР. Ние акцентираме обаче 
на факта, че никакъв текст не може да замести практическия опит, като се надяваме, че 
този наръчник ще даде на специалистите, които искат да използват НАССР-системата, 
нужните напътствия за практическа работа. 

Наръчникът е написан под общата редакция на проф. д-р т.н.инж. Стефан Дичев. От-
делните раздели са подготвени както следва: проф. Ст. Дичев - Въведение, Раздел 2, 
Приложение 1; д-р Ил. Костов-Раздел 1, Приложение 2; инж. Кр. Кънев - Раздел 3. 

Проф. д-р т.н.инж. Стефан Дичев 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Концепцията за анализ на опасностите и за контрол на критичните точки 
(НАССР) бе разработена в началото на 70-те години, като система за осигуряване 
безопасността на храните. Основните принципи, които определят тази концепция 
не са нови, но въвеждането им сигнализира изместване на акцента оттестуване на 
крайния продукт в превантивен контрол на критичните точки в хранителната про-
мишленост. НАССР се основава на признанието, че производителите носят отго-
ворност при определяне на критичните точки в производството на безопасни хра-
ни. Тя подпомага производителите на храни да повишат ефективността на контрола 
чрез осигуряването на дисциплиниран и систематичен подход към операциите, които 
имат за цел осигуряване безвредностга на храните. Тя предлага на инспектиращите 
органи в хранителната промишленост възможността да получат една по-пълна и 
точна картина за дадена технология, както и за контролните мерки, използвани в ' 
нея, през един по-продължителен период от време. 

Концепцията за НАССР получи по-нататъшна разработка, по-специално през 
последните 15 години, като върху тази тема са били публикувани много материали. 
В литературата обаче все още имаше празнини, които през последните няколко 
години бяха допълнени. 

В основата си НАССР е система, която идентифицира и управлява спе-
цифичните опасности - биологични, химични или физични, които всеки един 
хранителен продукт носи в себе си, т.е. тези опасности, които могат да 
повлияят отрицателно върху безопасността на хранителния продукт. Анали-
зът на опасностите служи като основа за идентифициране на критичните 
контролни точки (CCPs). 

Критичните контролни точки са тези стъпки в процеса, които трябва да 
бъдат контролирани, за да се осигури безопасност на храните. По-късно сс 
поставят и критични граници, които документират нужните параметри, кои-
то трябва да се спазват при всяка CCPs. Стъпките по управлението и провер-
ката също така са включени в системата, за да бъдем сигурни, че потенциал-
ните опасности са контролирани. Анализът на опасностите, критичните кон-
тролни точки, критичните граници и стъпките по управлението и проверка-
та се документират в НАССР-плана. Посочени са в методична последовател-
ност всички стъпки при разработката на един ефективен НАССР-план. 

В наръчника са посочени и основните предпоставки (GHP, GMP п пре-
реквизитни програми) за изграждане и въвеждане на един НАССР-плап, а 
също така и подходите за контрол и поддържане на системата. 

В заключителния раздел са дадени основните елементи на системите за 
управление на качеството (СУК) и възможностите за интегриране на НАССР-
системата със СУК. Интеграцията между отделните системи са важна стъп-
ка към тоталното управление на качеството (TQM) 

v В предвид на това, че НАССР-системата има специфична терминология, в при-
, ложение №1 е посочен Англо-български тълковен речник на тези термини. 

Също така в приложение №2 е даден и списък на българските закони и наредби, 
които имат пряко отношение към първичното производство, преработката и дис-
трибуцията и пазара на безопасни храни. 

НАРЪЧНИК ПО НАССР 
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Този наръчник може да се използва от всички фирми, които желаят да установят една 

НАССР-система за документиране на безопасността на храните и да сертифицират своята 
продукция. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ХИГИЕНА НА ХРАНИТЕ, ДОБРИ 
ХИГИЕННИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ. 

' МЯСТОТО ИМ В КОНТРОЛА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ 

,.. Контролът на храните включва провеждането на всички дейности, за да 
се осигури качествена, безопасна храна, както и нейното, коректно предлага-
не на консуматора на всички стадии от производството на суровините (пър-
вичната продукция), през преработката и съхранението й, до пазара и нейна-
та употреба от консуматора. 

1.1. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА КАНТРОЛ НА ХИГИЕНАТА 

Нека се спрем накратко на някои световни организации и споразумения, 
които определят тенденциите на съвременния контрол на хранителните про-
дукти, включително на суровините. ч 

; Комисията на; Codex Alimentarius (Кодекса за храните) е основана през 
1961 г. от Организацията на ООН за храните и селското стопанство (FAO). 
От 1962 г. тя отговаря за прилагането на общите за FAO и Световната здрав-
на организация към ООН (WHO) програми за контрол на храните, чпя го 
основна цел е да предпази здравето на консуматора и осигури съответни те 
хигиенни практики в търговията с храни. Комисията на Codex Alimentarius с 
международен орган, в който членуват 158 страни, в това число и България. 
"Кодекс алиментариус" (от латински "Закон,за храните") е съвкупност от 
стандарти, системи от практики и други препоръки, представени по еднакъв 
начин итарантиращи, че произведените хранителни продукти не са вредни 
за консуматора и могат да се търгуват между страните без ограничения. 

Стандартите за безопастност на храните са дефинирани В; Споразуме-
нието по прилагането на санитарните и фитосанитарни мерки. Към тях се 
отнасят хранителните добавки, остатъците от ветеринарни препарати и пес-
тициди, замърсителите, методите за анализ и; вземането на проби, както и 
ръководствата за хигиенните практики. Основните принципи на Codex 
Alimentarius за хигенното производство на храни се, базират иа осъществява-
нето на ефективен контрол на храните и хигиената при тяхното произвол с-
тво.Те проследяват,хранителната производствена верига от първичното произ-
водство до представянето на храната за консуматора, 
v Хигиената при производството на храни заема голямр място в дейносп а 

на Комйсията на Codex Alimentarius още от нейното основаване. Кодексът 
(системата) на Комитета за хигиенното производство на; храни е създаден 
през 1963 г. с посредничеството на правителството на САЩ . 

.Тъй като хигиената при производството на храните най-добре се контролира в 
етапите на добива на суровините и тяхната преработка в страната износя гол или и 
съответното преработващо предприятие, стремежът на Комитета по-скоро е бил да 
се разработят практики за контрол на хигиената, отколкото микробиологични епик 
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ларти за контрол на крайния продукт. Имайкипредвид тази философия на контрола. Коми-
сията на Codex Alimentarius одобрява прилагането на системата IIACCP чрез Комшешза 
хигиенното производство па храни. С това тя признава I IACCP като инструмент за пре-
ценка на рисковете при производството на храни и за въвеждане па кон тролна система, 
която поставя ударение то върху преван тивния кон трол, вместо ла разчита на изследване-
то на суровините и крайния продукт. J 

Друго световно събитие, което повлиява па производството и па контрола на 
храните е Споразумението, известно като Споразумение на Уругвайския кръг. То е 
възникнало в резултат на многостранните преговори, завършили прсз-1994 г. със 
създаването на Световната търговска организация (WTO). На тези преговори за 
пръв път се постига споразумение за либерализиране на международната търговия' 
със селскостопански продукти, както и за намаляване на петарифните бариери при 
нейното осъществяване. Разговорите завършват е подписването на две споразуме-
ния: Споразумение за прилагането на санитарните и фито- санитарни мерки (SPS 
споразумение) и Споразумението за 'техническите'бариери в гърговията (ТВТ спо-
разумение). 

SPS споразумението лава право на правителствата на страните-членки на WTO 
да прилагат мерки, необходими за опазването на здравето па хората: животите и 
растенията, само ако те са съвместими със задължението, -.забраняващо' въвеждане-
то на дискриминационни мерки по отношение на вноса от;други страни, в които 
съществуват същите условия па производство и те не са обе^т на забрана в между-
народната търговия. SPS споразумението включва всички мерки за контролна хи-
гиената и за безопастност при производството па храни: т.н. контрол на остатъците 
от ветеринарни препарати, пестициди и други замърсители от околната среда, из-
ползвани при производството на месо. както и мерки по карантината на внасяни те 
животни и растения. . 

Второто споразумение за техническите бариери в търговията има за цел ла 
предотврати използването па; националните и регионални технически изисквания 
или стандарти като пречки в търговията. Споразумението включва; стандарти за 
производството на индустриални и селскостопански стоки, с изключение иа аспек-
тите по прилагането на стандарти те за санитарните "й фитосапитарни, мерки. То 
включва и мерки за предпазването на консуматора от измама при продажбата и 
производството па стоки. Ка то пример в обласгга на производство то на храните са 
стандартите за качеството и безопасност на храните, включени -'в споразумениею. 

Към всичко написано до!ук можем да добавим и новите -тенденции в областта 
на контрола па храните в Европейския съюз (ЕС). Те са формулирани като цяло в 
един документ, наречен "БЯЛА КНИГА ТЮ БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ". коя-
то излезе през м. януари 2000 rv IV нея е отбелязано, че основен приоритет в поли-
тиката на Европейската комисия е новият радикален подход по отношение на кон-
трола за безопасност на храните,-включващЦелия производствен цикъл'на даден 
хранителен продукт - принципа "от обора до масата". Бялата книга дава основа за 
въвеждане на законодателство, обхващащо цялата хранителна верига, -включително 
производството на фуражи и храни за животни, с което се установява високо ниво 
на защита па потребителя и ясно се делегира основната отговорност на производи-
теля за производството на качествени и безопасни храни. ' 

В глава 2 на книгата са описани принципите за безопастиоспа на хрантс 
Ръководния-i прппцпп е, четюлп гпкаТа за безоплстносi па храните трябва да се 
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основава на изчерпателен, интегриран подход. Ролята на всички участници в хранителната 
верига (производители на фуражи, фермери, производители на храни, работещите с хра-
ни, компетентни органи, потребителите) е ясно определена: те носят основната отго-
ворност по отношение безопасността нахраните. Компетентните органи наб-
людават и администрират тази отговорност чрез работата на националните 
системи за надзор и контрол. Не без значение е и ролята на консуматорите на храни. Те 
би трябвало да осъзнаят, че рисковете за качеството на храните могат да възникнат по 
цялата хранителна верига, обхващаща производството на фуражи, първичното производс-
тво, преработката на първичните продукти в храни, съхранението, транспорта, дистрибу-
цията и продажбата на дребно на готовите продукти. За улесняването на проследяемостта 
на фуражите, храните и техните инградиенти, следва да се въведат от производителите на 
фуражи, храни и техните съставки подходящи процедури за изтеглянето от пазара на фу-
ражи и храни, представляващи или създаващи риск за здравето на консуматора. Работе-
щите с храни (производствени предприятия, хладилници, препакетиращи центрове, вериги, 
от магазини за продажби на хранителни стоки или борси за търговия с храни) също трябва 
да поддържат картотеки на доставчиците на суровини или готови хранителни продукти, 
така че да може да се идентифицира източникът на проблема. 

Много важен момент е и анализът на опасностите при добива на суровини и при произ-
водството на храните, който формира основата, на която се гради политиката по безопас-
ност на храните. Това става чрез прилагането на трите компонента на анализа за риска: 

• Оценка на риска (научни консултации и анализ на информацията). 
• Управление на риска (регулиране и контрол) - прилага се принципът на 

предпазните мерки, в основата на който стоят Добрите производствени 
. практики и след тях въвеждането на НАССР. 
• Комуникация на риска. 

Като последна точка на тази глава е разгледан и въпросът за правилното пред-
ставяне и точното информиране на консуматора при представянето и търговията с 
различните видове храни, а именно, че консуматорът трябва напълно да е информи-
ран по отношение на качеството, за основните характеристики на продукта, мето-
дите за неговата преработка и производство. 

Видно е от всичко, което беше казано дотук, че контролът при производството 
на хранителни продукти претърпява промени в целия свят. България, като страна, 
член на много международни организации, страна, поела пътя на присъединяване-
то към Европейския съюз, също приема и последователно въвежда тези принципи. 
За да могат те да бъдат успешно приложени и в нашата страна, е нужно по-пълната 
синхронизация между производители, преработватели, контролни органи, търгов-
ци и потребители. 

1.2. ДОБРИ ХИГИЕННИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ (GHP и GMP) 

Добрите хигиенни и производствени практики са разработени в кодекс (систе-
ма) на основните принципи за хигиената на храните и представляват фундамент, 
осигуряващ хигиенен добив и производство на суровини и хранителни продукти. 
Всъщност те представляват сбор от хигиенни и производствени изисквания, които 
се прилагат, както вече беше подчертано, по цялата хранителна верига, като пос-
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тавят ударението върху ключовите контроли на хигиената. Тези контроли са международ-
но признати като незаменими при осигуряването на безопасно производство на качестве-
на храна. Не на последно място те се считат като основа за въвеждането на ситеми, 
гарантиращи безопастността на готовите хранителни продукти, каквато е НАССР-
системата. Много често те се наричат и пререквизитни програми, което означава, че 
преди въвеждането на НАССР, като първа стъпка, би трябвало да бъдат изпълнени някои 
изисквания, а именно преглед на съществуващите на дадения етап от производството на 
храни Добри хигиенни и производствени практики и ако е необходимо; тяхното доразви-
ване и осъвременяване, така чете да отговарят на съвременните изисквания за контрол. 
Всички тези действия трябва да бъдат надлежно документирани- напр. описание на хи-
гиенните програми, индивидуални отговорности и мониторингови записи. Кодексът на Ко-
митета за хигиенното производство на храни включва въведение, приложение (в което е 
дадена информация за НАССР) и 10 секции, както следва: 

I. Общи принципи за контрол на хигиената 
II. Обхват и използване на документа 
III. Първично производство 
IV. Проектиране и оборудване па предприятия 
V. Контрол на операциите 
VI. Поддръжка, почистване и дезинфекция на предприятията 
VII. Лична хигиена 
VIII. Транспорт „ 
IX. Информация за продукта и осведомяване на консуматора 
X. Обучение 

1.2.1. ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 

Първичното производство представлява онези етапи от хранителната верига, в 
които става добиването на суровините, южго в по-следващите етапи се подлагат на 
обработка или преработка и се превръщат в краен хранителен продукт. Например 
такъв етап е клането на животните, доенето на млекодайните животни, уловът на 
риба и т.н. Главно изискване при първичното производство* на суровините е спазва-
нето на хигиената на околната среда. Най-общо това означава, че преди да се започ-
не дейност в дадена област, например отглеждане на даден вид животни - овце, 
говеда, птици или риба, е необходимо да се отчетат и вероятните рискове на замърс-
яване, които произлизат от околната среда и се предават след това чрез суровините 
на крайния продукт. Като пример за такива могат да се дадат региони, замърсени с 
тежки метали, химически отрови около големите металургични и химически ком-
бинати, улов на риба в акватории, замърсени с нефтопродукти, паша на млекодайни 
животни в близост до магистрали или на площи, третирани с пестициди и т.н. Тук 
влизат и всички дейности по контрола на здравеопазването на животните - антипа-
разитни третирания на животните, добив на животинска продукция (месо, мляко) 
след използване на ветеринарно-медицински препарати, без да се'изчака карантин-
ният период. Не на последно място са и източниците на фекално замърсяване - изливане 
на фекални води директно в реките или акваториите иа моретата. * 

Важен етап при първичното производство на суровините е манипулирането, 
съхранението и транспортът им до складовете или до преработвателните пред-
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приятия. Като цяло и тук би трябвало да се разработят процедури по техния хигиенен 
добив, например клане само на здрави, добре отпочинали животни, с доказан произход, 
при спазване изискванията за хуманно отношение към животните по време на клане, без 
излишни допълнителни страдания; програми за хигиенна обработка на трупа във всички 
следващи етапи, вкл. и съхранението и транспортирането на добитото месо при съответ-
ната температура; сортирането на суровините предвид тяхната годност за човешка консу-
мация или за по-нататъшна обработка, отстраняване на конфискатите и негодните за кон-
сумация суровини по хигиенен начин (напр. в специално надлежно означени съдове за 
отпадъци с капаци, както и честотата на тяхното изпразване по време и след работа) и т.н., 
въвеждане на програми за предпазване на добитите суровини от вредители, химични, фи-
зични или микробиологични замърсители по време на техния добив, съхранение и тран-
спорт.̂ ;.-

Много важни са процедурите, които гарантират доброто почистване, хигиена и 
поддръжка на предприятието и производствения процес. Хигиенните процедури * 
по почистването, измиването и дезинфекцията трябва да се провеждат ефективно и 
да се разработят контроли за тяхното отчитане. 

За да бъде изпълнено всичко това, на този етап е нужно да се разработят и 
програми за обучение на персонала. 

. Главна роля при повишаване на нивото на мениджмент на първичното произ-
водство има правителството, съответно държавният апарат.: Тази роля се изразява в ' 
създаването на законова основа и програми за постоянен контрол на етапа на пър-
вичното производство, за да се осигури добив на безопасни и пълноценни сурови-
ни. Като пример Н£ такива програми могат да се посочат мониторинговите програ-
ми за контрол на остатъците от ветеринарно-медицински препарати (ВМП) и за-
мърсителите от околната среда, разработени и осъществявани от Националната 
ветеринарно-медицинска служба,(НВМС). Те дават възможност да се следи замърс-
яването "на околната среда на територията на цялата страна, както и възможността 
да се дадат необходимите гаранции при износа. Други програми са свързани с ин-
дентифицирането на съответните видове животни, а оттук и с възможността да се 
гради цялостна система за контрол на входящата суровина, така например марки-
ране на едрите преживни животни с ушни марки; програми за торене и т.н. 

1.2.2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОРУДВАНЕ 

"В зависимост от технологията и рисковете, които са свързани с нейното 
приложение, сградите, оборудването и помещенията би трябвало да бъдат 
проектирани, локализирани и построени по начин, осигуравящ: 

• Минимизиране на замърсяването по време на работа - това най-често се 
постига чрез разделяне на предприятието на мръсна и чиста зона чрез 
физическа преграда или по друг ефикасен начин, предотвратяващ 
кръстосаното замърсяване. 

• Съответно почистване, измиване и дезинфекция на помещенията, както 
и свеждането до минимум на възможността от замърсяване по въздуха -
като главно значение има насочването на технологичния поток от пристигането 
на суровината до помещението, където се съхранява или експедира крайният 
продукт. Това може да се види най-добре от разработването на план на цеха и 
на технологична схема на производствения процес, на които са нанесени трите 
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основни потока на производството - потокът на суровината, потокът на 
персонала и потокът на пакетиращия материал. , 

Повърхностите и материалите, особено тези, които са в контакт с хранителния 
продукт, да не са токсични, да са издръжливи на действието на миещите и 
дезинфекционните препарати, лесно да се почистват и дезинфекцират. . 

Ефективна защита срещу достъпа на вредители и техните убежища! 

Местоположение v 

При избора на място за строеж на предприятие за преработка на хранителни 
продукти би трябвало да се отчете местоположението на района, наличието,_от 
една страна, на; климатични почвени и инфраструктурни условия за такъв строеж -
например постоянни ветрове, подпочвени води, близост до пътища, водоизточници 
с питейна вода, електро и телекомуникации, както и източници на суровини. Пос-
ледното условие е много важно предвид на бъдещето развитие на обекта (напр. 
продължителният транспорт повишава производствените разходи). Не би трябвало 
да се строят предприятия в региони със замърсена околна среда и активна индус-
триализация, които представляват сериозна заплаха от замърсяването на суровини-
те и храните; в райони, заплашени от наводнения, освен ако не се предприемат 
съответните обезопасителни мерки; в райони е масово развитие на паразити в тях; 
там, където се съхраняват течни или твърди отпадъци или ако наблизо има депа за 
отпадъци или бунища. 

Външен вид на сградата 

Външният вид на сградата се проектира, строи и поддържа по начин, който не 
позволява проникването на вредители и замърсители от околността. Най-често 
мястото е оградено е ограда, която предпазва от проникване на гризачи, диви и 
домашни животни и неоторизирани лица: Пътищата в двора са бетонирани, асфал-
тирани или покрити по начин, който предпазва от замърсяване; пространството 
окло сградата е бетонирано или асфалтирано, така че. да се затрудни проникването 
*на гризачи. Би трябвало да се предвиди вход за суровината;* която пристига до пред-
приятието, товарна рампа за експедиция на готовия продукт, изградена по хигиени-
чен начин, например гумени ограничители, даващи възможност за ограничаване на 
достъпа на външната среда при товаренето, както и вход за персонала. 

Вътрешната структура на предприятието 

Вътрешният вид на сградите и помещенията се проектират така, че да отго-
варят на предназначението, за което са построени, при запазена поточност на про-
цеса. Това се постига чрез ясно отделяне на чистата и мръсна зона и избягване на 
местата с кръстосано замърсяване. Всичко това би трябвало да бъде отразено в 
генералния план на предприятието. . 

Вътрешната структура на предприятието за преработка на храни би трябвало 
да се изгражда от устойчиви на почистване и дезинфекция материали. Най-често се 
спазват следните изисквания при проектирането на вътрешната структура на предприятия-
та: 

й Ш . FAEL : 
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^ Повърхностите на стените, преградите и подовете се изграждат от 
непропускливи материи, нямащи токсичен ефекг, които отговарят на хигиенните 
изисквания (трябва да бъдат одобрени за вграждане в предприятия за 
преработка на даден вид храни от съответния орган - в България това са ХЕИ* 

* ИДВСК**). i . 
S Стените и преградите да са с гладка повърхност до височина, нужна за 

извършване на съответните операции - напр. в хладилника до височината 
на складираната продукция. 

' S Подовете се проектират по начин за добро отвеждане на мръсните води и 
за добро почистване и дезинфекция - нужен е определен наклон към 
каналите за по-добро оттичане на водите. 

S Таваните се конструират по начин, с който се избягва задържането на 
мръсотия. Към тях трябва да се монтира и съответната вентилационна 
система за отвеждане на парите, така че да не се образува конденз. 

S Прозорците се изграждат от материи, лесни за почистване и дезинфекция 
и където е нужно почистващи се мрежи против насекоми. 

•S Вратите на помещенията са с гладки, неабсорбиращи повърхности, лесни 
за почистване, а където е нужно и за дезинфекция. 

V Работните повърхности, влизащи в контакт с хранителния продукт, са 
гладки и издръжливи на действието на почистващите препарати и 
дезинфектантите. Тяхното приложение в предприятието също е обект.на 
одобрение от ХЕИ и ДВСК. % 

Водоснабдяването на сградите 

Водоснабдяването на сградите се извършва с чиста питейна вода с необходима-
та температура и налягане, която може да постъпва в предприятието от обществен 
или собствен водоизточник . Тя трабва да отговаря на всички изисквания за питей-
ната вода. 

Допуска се използването на непитейна вода за противопожарни цели, охлажда-
не на хладилните машини, почистване на двора и т.н. Водопроводните мрежи за 
питейната и непитейна вода трябва ясно да са разграничени една от друга и да няма 
кръстосване мужду тях. 

-За нуждите на контрола е нужно да се направи план за водоснабдяването на 
сградата, на който да са означени и номерирани всички кранове и мивки в пред-
приятието. Собственикът на предприятието е длъжен да изработи програма за кон-
трол на водата от различните производствени етапи, както и честотата на вземани-
те водни проби. Протоколите от изследванията на водните проби се съхраняват от 
собственика и се представят при поискване на контролните органи - ХЕИ и ДВСК. 

Помещения за лична хигиена и тоалетни 

" . Те се проектират и строят по начин, осигуряващ съответното ниво на лична 
хигиена и предпазващи продукта от замърсяване. Най-често те включват: ; 

S . Съответните средства за измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете 
; i (мивки с топла и студена вода, миещи припарати, разтвори за дезинфекция, 
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където е необходимо и еднократни кърпи за подсушаване). ; 
Тоалетните да са проектирани за лесно почистване и дезинфекция и снабдени 

с течаща вода. Не се разрешава директно отваряне на вратите на тоалетните 
към работните помещения. 

S Помещенията за преобличане на персонала се изграждат по начин, даващ 
възможност да се запази поточността - сектор или помещение за 
цивилните дрехи — баня - сектор или помещение за работното облекло. 
Ако помещението е общо, работниците трябва да имат персонално шкафче, 
разделено с отсек за цивилното и за работното облекло. 

Температурен контрол на помещенията 

В зависимост от вида на извършваната операция (например разфасовка на месо, 
хладилно съхранение и др.), съответните помещения трябва да са снабдени с 
необходимото оборудване за поддържане на нужната температура. 

Качество на въздуха и вентилация 

При смяна на въздуха в помещенията се имат предвид някои изисквания, по-
важните от които са : 

V Да има възможност за намаляване на 'замърсяването на продуктите с 
микроорганизми, разпространявани по въздуха - напр. аерозоли или капки 
от образувания конденз. 

S Контрол на съответната температура. 
S Контрол на миризмите, които могат да променят качеството на продукта. 

У Контрол на влажността. 
При конструирането на вентилационната система е необходимо да се спази 

принципът за постъпването на въздуха в посока обратна на посоката на техноло-
гичния поток, т.е от така наречената "чиста зона" към "мръсната зона" на пред-
приятието. 

j •• 

Осветление 

Където е необходимо,. се осигурява съответното естествено или изкуствено 
осветление с определен интензитет, позволяващо извършването на съответните опе-
рации по хигиенен начин. Особено, в точките от технологичния поток, където се 
извършва контрол на дадения етап или полуготов продукт, осветлението не трябва 
да променя цвета и да не води до неточни наблюдения. Източниците на светлина 
(лампи, плафони и др.) трябва да бъдат покрити е капаци или предпазители, които 
предпазват продукта от попадане на части от тях при счупване. 

Складове • 

Към помещенията за съхранение на продуктите също важат общите изисква-
ния, като: •.:. 

S Да позволяват адекватно почистване и поддръжка. 
V Ефективно да предпазват продуктите от развала по време на съхранение. 
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S Да са снабдени c уреди за регистриране на параметрите на съхранение - най-
често температура и влажност. 

При съхранение се спазва принципът на разделно съхранение на продуктите за дирек-
тна консумация от хора от тези продукти, които не са предназначени за директна консума-
ция; разделно съхранение на опаковани и на неопаковани хранителни продукти и на суро-
вини и на готови продукти. При ротацията на съхраняваните продукти важи принципът "пъ-
рви влязъл - първи излязъл" (FIFO), т.е. продуктите; които са вкарани за съхранение пър-
ви, първи напускат хладилника. В кланиците е нужно да се обособи хладилен склад за 
съхранение на възбранените продукти (напр. възбранени трупове, гъши дроб с наличие на 
антибиагици и т.н.). 

Предприятието трябва да има и склад за съхранение на опаковъчни материали, 
както и помещение за неговото кашониране. Тук изискването е пакетиращият ма-
териал да не се поставя директно на пода и помещението да бъде изолирано по 
отношение на прах и замърсяване. 

Складовете 'за съхранение на почистващите препарати и дезинфектантите се 
изграждат на подходящи за това места. Те трябва да предпазят препаратите от пов-
реждане и развала (напр. излагане на пряка слънчева светлина; овлажняване на 
хигроскопичните препарати и т.н.). В тях трябва да има списък на всички съхран-
явани препарати с указание за начина на използването им в случай на съхраняване 
на отровни препарати и антидотите и методите на прилагането им. 

Складове за върната продукция 

- Предприятията трябва да имат и складове за върната продукция. Това се налага 
във връзка с изземването от пазара на продукти, с които има някакави проблеми, 
било то от качествен характер или по отношение на безопастността. Тези сладове 
трябва да са съобразени с вида на съхранение на дадения продукт - под температу-
рен контрол "или при стайна температура: Тези складове трябва да отговарят на 
всички останали изисквания за складовете. Складовете са под контрола на собстве-
ника или негов представител, както и на компетентния орган, който да има достъп 
до склада по всяко време. Във връзка е това собствениците на предприятията трябва 
да въведат система за обратно проследяване на суровините, от които се произвежда 
даденият хранителен продукт, както и система за контрол на продукта по различни-
те дестинации (напр. доставка до складове на едро, супермаркети и др).Тя включва 
писТмени процедури за изземваните продукти, състояща се от: 

> лице или'лица, отговорни за изземването, т.н. координатори; 
> методи за идентификация, локализация и контрол на изземваните 

продукти; 
> изискване, относно разследването и на други продукти, които биха могли да 

бъдат повлияни от иззетите продукти, особено ако са били част от тях; ; 
> процедура за мониторинг на ефективността на изземването за съответното 

ниво на дистрибуционната верига, определена чрез документ - т.н. рекламация 
. за изземването; :;•; 

Информацията за обратното изземване на продукта трябва да включва следното: , 

> количеството на произведения нродук - както на склад, така и в 
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дистрибуторската мрежа; 
> име, размер, код или номер на партидата на иззетия продукт; \ 

; > място на дистрибутиране на този продукт - местно, национално, 
международно; 

> причини за обратното изземване. 
В тази връзка е важна и идентификацията на продукта 
Всеки пакетиран продукт трябва да има постоянен, видим код или номер на 

партидата, а когато е нужно и дата на производство или надпис: "да се използва 
преди ". 

Производителят трябва да е способен да предостави необходимата информация, 
за да гарантира, че цялата проблематична продукция веднага е идентифицирана и 
снета от пазара. Това може да се докаже чрез: 

> Документиране на продажбите, включително името на клиентите, 
закупили продукта, техните адреси и телефонни номера. 

У Документиране на производството, съхранението и дистрибуцията на 
партидата, както и на съответствието с оставените проби от тази партида 
в предприятието. 

> Периодична проверка на процедурите за бърза идентификация и контрол 
на кода или номера на партидата, положението на партидата в склада и 
на пазара, както и идентификация на корекциите, установени при 
процедурата по изземването. 4 

В тази връзка много важна е и документацията на дистрибуторите. Тя трябва да 
съдържа достатъчна информация, позволяваща обратната проследяемост чрез 
въвеждането на допълнителен код или номер на пратката. 

Оборудване 

: Оборудването и контейнерите (различни от тези за опаковане на продуктите), 
влизащи в контакт с хранителния продукт, се проектират и конструират по начин, 
предотвратяващ замърсяването на продукта. Те се изграждат3! от материали, устой-
чиви на почистване и дезинфекция, без наличието на токсични вещества. Когато е 
необходимо, те трябава лесно да се разглобяват, предвид на поддръжката, дезинфек-
цията, контрола, например при проверка за наличието на гризачи. 

Цялата вътрешна структура на предприятието, разположението на оборудване-; 
то и контейнерите, както и потокът на суровината, потокът на пакетиращия мате-
риал и потокът на персонала, трябва да бъдат нанесени на технологичния план на 
предприятието. Това помага в бъдеще при избора на съответните програми и 
процедури за почистване и дезинфекция, както и за извършване на необходимите дейнос-
ти по поддръжката на предприятието - планирани ремонти, провеждане на мониторинг и 
т.н. По този начин ясно се вижда и възможността за появата на кръстосано зъмърсяване 
при неправилно проектиране на помещенията или при неправилно разположение на обо-
рудването. 

В допълнение, производителят би трябвало да има писмени програми за под-
дръжката на оборудването и помещенията, които би трябвало да включват: 

/ Списък на оборудването, имащо нужда от постоянна поддръжка. 
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S Процедури по и честота на извършваната поддръжка (напр. проверка на 
оборудването, настройка или подмяна), които са базират на изискванията на 

7 производителя на оборудването (сервизна книжка) или на адекванти изисквания, 
произтичащи от процеса на работа снето. . > • 
Писмени протоколи, включващи методите за калибриране и честотата за 
извършването им, главно за измервателните уреди. Тяхното калибриране 
и поддръжка се извършват от обучен персонал или от съответната 
организация (в България калибрирането е необходимо да се извършва 
поне един път годишно, в регионалните центрове по метрология към 
Държавната агенция по стандартизация и метрология). 

В допълнение към общите изисквания към оборудването, например, когато то 
е проектирано и конструирано за топлинна или хладилна обработка на суровината, 
трябва да се гарантира, че се достигат тези стойности на температурата за съответ-
ното време и че тя се поддържа за толкова време, колкото е нужно за обработката на 
суровината или за съхранението на готовия продукт. Където е нужно, оборудването 
трябва да бъде снабдено е уреди (напр. термометри, хигрографи и др.), позволява-
щи мониторинга на съответните параметри - температурата най-често, но също и 
влажността или притока иа въздух или каквито и да са други характеристики, 
имащи отношение към безопасността на храните. Най-често, става въпрос за кон-
трол на растежа на патогенните микроорганизми или; елиминирането, или за реду-
цирането на техните токсини. Където е необходимо, се въвеждат, на критични гра-
ници, които могат да се контролират, както и температурни релшми, нужни за съх-
ранението на готовия продукт. 

Контейнери за съхранение на отпадъците или конфискатите 

Най-общо те трябва да бъдат специално означени (напр. "само за конфискати"), 
конструирани по съответния начин (напр. със заключващи се капаци, предотврат-
яващи" замърсяването) , лесно почистващи се и дезинфекциращи се. 

1.2.3. ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПРЕДПРИЯ-
ТИЕТО 

• Програмата за почистване, измиване или дезинфекция на помещенията и обо-
рудването в предприятието е система от извършвани последователно, една след 
друга стъпки (етапи), които-гарантират тяхното най-ефикасно изпълнение. При 
изготвянето на такава програма тя би трябвало да включва: 

^ Мястото на извършване - помещение; 
S Обектът на програмата - технологична линия, оборуд ване или инструментариум; 
S Описание на стъпките - където е необходимо могат да се включат и инструкции 

за разглобяване/сглобяване на оборудването, което ще се почиства; 
. ... V Име на лицето, което изпълнява програмата; 

^ Начин на извършване на контрола. 

Пример: Почистване на съблекалните 
Място - съблекални за персонала 
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Обект-шкафчета, пейки, прозорци, под, стеии, врати, бани и тоалетни. 
Описание на стъпките: \ 
1.Отваряне на прозорците за проветряване и контрол на чистотата на мрежите за 

инсекти; 
2.Събиране на големите боклуци и изхвърляне на кошчетата за отпадъци. 
3.Изтриване от прах на всички шкафчета, первази и др. там, където се събира 

прах и нечистотии. ; 
4.Измиване на пода с препарат за теракот. 
Начин на извършване на контрол - преди започване на работа технологът на 

предприятието проверява изпълнението на програмата и попълва протокол, в който 
с подписа си удостоверява, че помещението и оборудването в него могат да се 
ползват по време на производствения процес. 

Процедура 

Процедурата е начин, по който се извършва даден процес/действие в дадена 
стъпка (етап) от програмата. 

Пример за процедура (за стъпка 4 от програмата би могло да се запише): две 
капачки от препарата се разтварят в 10 литра хладка вода. След добро разбъркване 
четката се потапя в разтвора, отцежда се и се започва измиването с кръгови движения 
по посока, обратна на движението на персонала, т.е. към външната врата. Особено 
внимание се обръща на ъглите и местата под шкафчетата за преобличане. 

Контрол на вредителите 

При създаване на програмите за контрол на вредителите трябва да се имат 
предвид някои изисквания, а именно: да се осуети достъпът им до сградите. Затова 
е нужно сградите да бъдат в добро състояние и профилактичните ремонти да се 
извършват навреме. Стова се избягва създаването на условия за размножаване на 
гризачите. Всички отвори, канали и други места, които създават условия за 
размножаването им, трябва да са затворени. Същото важи и за капаци или решетки 
на вентилаторите. Освен това прозорците и вратите трябва да са добре уплътнени. 
Материали, храни и хранителни добавки, които могат да подпомогнат 
размножаването на гризачите, е необходимо да се държат в затворени контейнери, 
разположени настрани от стените. Необходимо е да се проверяват пространствата 
вътре и отвън на предприятието за следи от гризачи. Това става чрез въвеждане" на 
специални писмени програми за контрол на гризачите в предприятието 
(помещения и оборудване), които включват: 

/ • Име на организацията или на лицето, което е назначено да извършва* кон-
трола на вредителите. Когато е определена организация, нужно е да има 
договор със съответните задължения, които тя поема при извършване на 
тази дейност, а когато става дума за лице -доказателство за съответната 
квалификация, която е необходима за тази дейност. 

S Списък на използваните отрови, тяхната концентрация, начин и честота на при-
ложение, както и антидотите в случай на инцидент. Тези отрови трябва да бь-
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дат одобрени за използване в предприятията за производство на хранителни 
продукти от ХЕИ. 

/ План на местата за залагане на отровите, които трябва да бъдат номерирани. 
У Писмена програма, в която се описва честотата на залагане и проверка, как-

; то и протоколи от извършените проверки, включващи резултатите от провер-
ката - напр.; умрял плъх; от отровата е ядено; има изпражнения от гризачи и т.н. 

Такива програми би трябвало да се разработят и в борбата против насекомите.! 
Друго важно изискване е, на територията на предприятието да не се допускат 

птици и животни, освен тези, предназначени за клане. 

Контрол на отпадъците 

Тези програми най-общо включват начините, по които се отстраняват 
отпадъците. Те се разработват по начин, който не повишава риска от кръстосаното 
замърсяване. В тях се определят местата, начинът на събиране и типът на съхранение* 
на отпадъците; както и честотата на отстраняването им от работните помещения 
(напр. в специални заключващи се помещения, в добре затворени контейнери, 
означени по съответния ред, с честота на отстраняване-два пъти дневно, както и 
лицето от персонала, което е отговорно за тази дейност). 

1.2.4. ЛИЧНА ХИГИЕНА 

Лица, които нямат съответното ниво на лична хигиена, които имат някое забол-
яване (особено заразно или предаващо се по хранителен път), могат да контамини-
рат продукта или да предадат заболяването на крайния потребител. 

При постъпването на работа всички лица, които имат достъп до производстве-
ните помещения и особено тези, които работят със суровините и с хранителния 
продукт, следва да преминат медицински преглед и да имат медицинско свидетелс-
тво, което сочи, че те могат да работят в такъв вид производство. На всяко лице се 
издава здравна книжка, в която се отразяват всички прегледи по време! на годината 
и резултатите от тях. В производства със сезонен характер, целият персонал се 
освидетелствува преди откриване на новия работен сезон. 

При започване на работа собственикът на предприето или негов представител 
е длъжен да попита дали някой от работниците се чувствува зле или има някакви 
оплаквания (особено главоболие, диария, повръщане, треска, възпалено гърло с треска, 
секреция от ушите, носа и очите), които биха му попречили да изпълнява своите задълже-
ния. Такива лица се изпращат на преглед. Това важи и при физиологични промени - жени с 
проблеми по време на менструалния цикъл би трябвало да се пренасочват на по-лека ра-
бота. 

Задължение на работниците \е да съобщават за всяка рана или нараняване, кое-
то може да влезе в контакт с продукта. Такива работници се отстраняват от работа, 
освен ако нараняването не е напълно изолирано по начин, предпазващ продукта от 
замърсяване - напр. чрез носене на гумени ръкавици. 

По време на производствения процес лицата, които работят с хранителните продукти, 
трябва да са облечени с чисто работно облекло, с шапки и съответно ботуши или обувки. 
Не се разрешава показването на коси извън шапките, на части от облеклото, стърчащи 
извън работното. Не се разрешава носенето на бижута, часовници, пръстени и други пред-
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мети, които могат да представляват риск за производството. Личните вещи и цивилните 
дрехи също не би трябвало да се държат в производствените помещения ^ 
- Персоналът би трябвало винаги да измива ръците си, когато това е нужно и по време 

на работа. Последователността на миенето на ръцете би могла да е следната: преди за-
почване на работа; веднага след използването на тоалетната;след почивка; след манипу-
лация със суровини или замърсена храна и т.н. 

По време на работния процес трябва да се избягва пушенето, яденето, плюене-
то, кашлянето над неоггакования продукт./ 

Много важен, но същевременно много подценяван е въпросът с посетителите. 
При посещение в предприятието те трябва да спазват изискванията за лична хигие-
на, които важат и за персонала, като най-малко носят чисто работно облекло,и 
други предпазни средства, ако е необходимо. 

1.2.5. ТРАНСПОРТ 

Произведеният хранителен продукт, който е, качествен и безопасен за 
консуматора, може да бъде контаминиран по време на неговото транспортиране от 
производственото предприятие до складовете на едро или до търговската мрежа. 
Мерките, които трябва да се имат предвид по време на транспорт, са : 

S Да се предпази готовият продукт от потенциални източници на 
контаминиране . % 

S Да се предпази от повреждане, което ще намали неговата търговска 
стойност и цена. 

S Да се намалят до минимум възможностите за растеж на патогенни мик-
роорганизми. 

Превозните средства и контейнерите трябва да са конструирани по такъв на-
чин, че да не замърсяват продуктите и опаковките, да могат лесно да се почистват, 
измиват и дезинфекцират, да позволяват разделно транспортиране на различните 
видове хранителни продукти (което изключва съвместен транспорт на хранителни 
и нехранителни продукти или на неопаковани и опаковани хранителни продукти). 
Освен това, транспортните средства и контейнерите трябва да предпазват храни-
телните продукти от замърсяване с прах и други замърсители, да поддържат необхо-
димата температура и влажност на въздуха по време на транспорта. Обикновено тези изи-
сквания при транспорта са същите, каквито са и изискванията за съхранение на дадения 
продукт в склада. Трябва да има и възможност за проверка на параметрите, които се под-
държат по време на транспорта -напр. температура, влажност и др. . 

И тук е необходимо да се разработят подробни програми и процедури за почистване 
и дезинфекция на транспортните средства, както беше описано при производствените 
предприятия. 

; Преди натоварване на транспортното средство, производителят е длъжен да 
удостовери, че то; е подходящо за извършване на транспорта. Производителят е 
длъжен да провери дали транспортното средство е почистено, измито и дезинфек-
цирано съгласно разработените програми или да изисква документ от превозвача, че това 
е извършено извън предприятието, ако тези програми не се изпълняват на територията на, 
предприятието. Трябва да се представи и запис на предишните извършвани превози - в 
случай на транспорт на опасни за продукта товари (не се разрешава с транспортните средс-
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тва за хранителни продукти да се превозват живи животни). 
По време на транспорт партидата хранителен продукт се придружава от документ, 

който удостоверява, нейния произход. Той се издава от съответната организация- било то 
държавна или частна, която е оторизирана за това. Напр. при транспорт на хранителни про-
дукти от животински произход се издава ветеринарномедицинско свидетелство от ДВСК. 

1.2.6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ОСВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУМА-
ТОРА 

Всеки произведен продукт трябва да носи съответната информация, която осигур-
ява: 

- : достатъчна информация за състоянието на продукта на следващия оператор в 
производствената верига, за да може той правилно да продължи производс-
твения процес и да съхранява готовия продукт; 
ясно обозначена информация за пратката или партидата, за да се гарантира необ-' 

: ходимата оперативност при евентуално снемане от пазара. 
Важно значение има и културата на консуматора по отношение разбирането на инфор-

мацията на етикета на продукта. Той трябва да е в състояние да направи възможно най-
подходящия избор, както да съхранява продукта след неговото закупуване по начин, 
който предотвратява неговото разваляне или увеличаването на патогенните бактерии. 

Идентификация на партидата 
Идентификацията на партидата е необходима както в случай на изземването на продукта 

от пазара, така и при движението на продукта вътре в складовете. Всяка опаковка от 
продукта трябва да бъде обозначена надлежно, като се идентифицират производителят и 
партвдата. . • 

Информация за продукта- етикетиране 
Всички хранителни продукти е необходимо да се съпровождат от съответната ин-

формация на етикета, позволяваща на следващия ползвател в хранителната 
верига да ги манипулира, съхранява, приготвя или използва по правилен и безопасен 

начин. •• 

1.2.7. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА 

Обучението на персонала е незаменимо изискване при хигиенното производство на 
храни. Липсата на такова е едно от най-честите констатации при извършваните проверки 
от органите на ДВСК при всички видове предприятия/Липсата на обучение или недоста-
тъчното му провеждане е една от предпоставките за повишаване на риска от замърсяване 
на продуктите по време на производство, съхранение, транспорт и продажба в търговска-
та мрежа.То води и до увеличаване на разходите по производството, както и на тези, свър-
зани със закупуването и под държането на оборудването и на сградния фонд. 

Още с постъпването на всеки нов работник е добре да му се издаде работно досие, 
в което да бъдат записвани всички обучения, които той е преминал по време на неговия 
трудов стаж в предприятието. И тук важи изискването, че не може да се поверява на 
дадено лице извършването на определена технологична операция, без то да е 
преминало съответното обучение. Това важи особено за предприятия, които се 
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подготвят за въвеждането на НАССР-системата. Програмите за обучението на персонала 
се разработват на база създадените програми за опериране с оборудването, за поддръжката, 
почистването, измиването и дезинфекцията му, както и на база на всички други програми 
за контрол в предприятието (напр. програми за контрол на вредители). В програмите се 
включва задължителното познание за: 

S Природа на суровината (работниците би трябвало да имат понятие за 
добива на суровината и за нейната обработка; преди тя да се транспортира 
до предприятието). В частност трябва да се знае за способността да се 
подпомага микробиалният растеж на патогенните микроорганизми или 
на тези микроорганизми, предизвикващи развала на продукта. 

•S Начина, по който суровината се преработва, пакетира и съхранява. :> 

S Типа на производствения процес и по-нататъшната обработка ирсди 
• консумацията (напр. сваряване, подгряване и т.н.). 

При обучението на персонала особено внимание се обръща на критичните 
точки от технологичния процес, които могат да представляват опасност за замърс-
яването на продукта от всякакво естество '- физично, химическо или биологично, 
както и критичните граници, начина на контрол на процесите, действията, които се 
предприемат; когато те не са норма и какви записи се водят за показанията в кри-
тичните* точки. " 

Програмите за обучение на персонала се съставят от отговорника по качество-
то на предприятието и трябва да са заверени от "лицето, което е натоварено от 
държавата с контролни функции. Напр. в предприятията за производство на суро-
вини и продукти от животински произход такова лице е държавният ветеринарен 
лекар от ДВСК. г-н нлл -

* За целта се прави годишен план на темите, по които ще се провежда обучение-
то, с точното разписание на лекциите и лекторите, които ще ги четат. При това 
лекторите могат да са както от предприятието, така и от други организации. В 
годишния план трябва да се включат теми за новопостъпили работници (напр. теми 
по обща хигиена), като и рутинни теми за запознаването на работниците с някои 
новости, въведени в производството. Последното важи с пълна сила и при съставянето на 
програми при промяна или изменение на технологичния процес. 3 '-:•/ 

След всяка лекция по плана се съставя протокол , за проведеното обучение, в 
който се посочват темата и се изброяват присъстващите лица, които са се обучава-
ли. Той трябва да е заверен с подписа на отговорника ио качеството. 

1.3 БЪЛГАРСКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ХРАНИ-
ТЕЛНАТА ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ 

В Приложение № 2 е посочен списък на български закони и наредби, отнасящи 
се до хранителната хигиена и безопасността на храните. 
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РАЗДЕЛ 2. 

НАССР-СИСТЕМА 

2.1. КРАТКА ИСТОРИЯ НА НАССР 

Началото на НАССР-системата датира от 1959 г. и е свързано с космическата 
програма на НАСА (САЩ) и осигуряването на безопасна храна за астронавтите. В 
реалйзирането на тази програма участвува и компанията "Пилбъри" (САЩ) за произ-
водство на храни. 

Министерството на земеделието и Агенцията за контрол на храните и 
лекарствените средства в САЩ, които регулират съответно месопреработва-
телната и другите подотрасли на хранителната промишленост, разпореждат 
въвеждането на НАССР-системата както следва: през 1994 г. за рибната ин-
дустрия, през 1998 г. за всички големи официално регистрирани фирми от 
хранителната промишленост (фирми с персонал над 500 служители), през 
1999 г. в средни предприятия (с над 10 служители и оборот над 2,5 млн.дола-
ра). 

От 14. 6 .1993 г. Европейският съюз въвежда Директивата за хигиена на 
храните 93/43 СЕЕ, в която се регламентира НАССР-системата като законово 
изискване при експорт на хранителни продукти. 

В Codex Alimentarius (Кодекса за храните) (Alinorm 97/13 A, Appendix II) 
се дефинират основните принципи на НАССР-системата, като условие за 
безопасност на крайния продукт. 

2.2. ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАССР-СИС-
ТЕМА 

Законодателна основа за прилагане на НАССР-системата са Европей-
ските директиви, Codex Alimentarius и Националното ни законодателство. 

а) Директива 93/43/ЕЕС 
Тази хоризонтална директива на Европейския съюз се отнася за хигиена 

; на хранителните продукти. Директивата е глобална и се отнася за всички 
хранителни продукти и напитки. Тя се допълва от множество вертикални 
директиви (поддирективи,) които се отнасят за различни хранителни про-
дукти и третират хигиенните условия при добива, преработката, дистрибу-
цията и микробиологичния контрол на храните. 

Основният акцент в директива 93/43 СЕЕ по новия подход е, че отговор-
ността за качеството и безопасността на храните се прехвърля от държавата 
върху производителя и се застъпва превантивният контрол на процесите ш 
продукта вместо крайния надзор на продукта. i Г 
В директива 93/43/СЕЕ са заложени някои основни принципи на европейското законода-
телство, а именно: 

- принципът на свободно движение на стоки (чл. 3 от Римския договор); 
- гарантиране на човешкото здраве (чл. 129 от Римския договор); 
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отговорност на производителя за дефектни продукти. 
Директива 93/43 СЕЕ обхваща всички храни и всички видове обработки, включи-

телно дистрибуцията и продажбите, с изключение на селското стопанство. В основното 
съдържание на директива 93/43 са заложени законовите изисквания Ha Codex 
Alimentarius (FAO и WHO), а именно: 

Изготвяне на НАССР планове; 
Официален контрол от компетентни (държавни) органи, за да се оцени: 

дейността на фирмите по овладяването на евентуалните рискове и по 
безопасността на храните, степента на контрол на критичните точки и 
доставчика; 

- Мерки, които да се предприемат в случай на сериозни дефекти в 
продукцията (изземване на продуктите, затваряне на предприятия и 
спиране на вноса). 

Основните препоръки в директива 93/43 СЕЕ са: 
т Въвеждане, ако е необходимо на стандарти от серията ISO 9000, за да се 

подпомогне рнедряването на НАССР - планове и GMP; 
Спазване на препоръките на Codex Alimentarius за основните принципи 
на хранителната хигиена. 

Хармонизирането на директива 93/43 СЕЕ на Европейския съюз (ЕС) с нашето 
национално законодателство е една жизнена необходимост, имайки предвид 
изискванията на ЕС при експорта на хранителни продукти, а именно: 

- Спазване от страна на износителя на принципите на директива 93/43 
(внедряване на системите GMP и НАССР). 

Контрол на ветеринарните инспектори на ЕС, като се признава 
официалната система за контрол на трета страна и одобрението на 
фирмите в третата страна. 

б) Codex Alimentarius (FAO и WHO) 
Виж Раздел 1. 

« в) Национално законодателство 
Виж Приложение №2 

2.3. НЯКОИ ДЕФИНИЦИИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НАССР 

Някои дефениции, въпроси и отговори, свързани с НАССР, ще ни позволятвпо-
лесно да я възприемем като една необходима система за осигуряване безопасността 
на храните. 

Дефиниция за НАССР. -
- Абревиатурата НАССР е съкратеното наименование на "Hazards Analysis 

and Critical Control Points" и означава "Анализ на опасностите и контрол 
на критичните точки". 

- НАССР-системата представлява един системен научноприложен подход 
за определяне, оценка и контрол на опасностите (биологични, химични 
и физични) за хранителните продукти; 

Предимства на НАССР 
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НАССР-системата, като система за управление, за разлика от други системи, 
осъществява превантивен контрол, като поставя ударението върху, 
премахването на опасностите от замърсяване на храните, а не върху инспекция 
на вече готовия продукт, 

•г. НАССР-системата се основава на научни и технологични познания. 
С въвеждането на НАССР системата в различните сектори на хранителната 

v верига се прехвърля отговорността за безопасността на храните върху 
производителя и дистрибутора. 

* - Наличието на внедрена НАССР-система позволява по-ефективен 
регламентиран (държавен) надзор. 
Ефективното функциониране на НАССР-системата позволява на фирмите да 
се представят по-ефективно на външните и вътрешни пазари. 

Обхват на НАССР-системата 
НАССР-системата обхваща всички видове потенциални опасности (биологични, 

химични и физични) за безопасността на храните, независимо дали тези опасности 
съществуват естествено в храните или са внесени в тях от околната среда или пък са 
резултат от грешки в производствения процес. 

Къде може да бъде приложена НАССР-системата? 
С еднакъв успех НАССР-системата може да бъде приложена във всички звена на 

хранителната верига "при: 
производство на селскостопанска продукция; 
производство на хранителни продукти и добавки за тях; 
подготовка и обработка на храни; 

- дистрибуция на храни; 
сервиране в ресторанти и други заведения за обществено хранене; ) 
манипулация преди консумиране на храните. 

НАССР-системата може да бъде приложена за група продукти, процеси и 
производствени линии в различните звена на хранителната верига. 

На какви въпроси отговаря НАССР? , 
НАССР-системата отговаря на три основни въпроса: 

Има ли потенциална опасност за безвредността на храните? 
Можем ли да я управляваме и да я елиминираме, или да я доведем до 

пределния минимум? 
- Можем ли да я наблюдаваме? 

Защо е необходима системата НАССР? 
Тя дава на фирмата производител рамката на една система за безопасно производс-

тво на храни иза доказване, че тези храни са били произведени безопасно. Тези доказа-
телства осигуряват защита при спорове и конфликт на интереси. 
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Откъде идва интересът към НАССР? 
Решенията на подкомитета към Комитета по безопасност на храните при 
Националната академия на науките в САЩ (1985 г); 
Решенията и препоръките на "Експертния комитет по микробиологични 
критерии за храните" в САЩ (1989 г.); 
Системния подход при прилагане на НАССР-системата (седемте принципа на 
НАССР във всички звена на хранителния сектор); 
Кодекса за храните (на FAO/WHO) - 1969 г. и последващите му редакции 
през 1979, 1985 и 1997 г.; 
Директива 93/43/СЕЕ, която придава законодателен характер на НАССР-
системата, чрез законодателното изискване за разработка и внедряване 
на НАССР планове във фирмите в ЕС и за регламентираното им 
контролиране (1993 г.); 
Увеличеният обществен натиск да се гарантира безопасността на храните 
и защити потребителят; 

- Хармонизирането на нашето законодателство с Директивите на 
Европейския съюз в процеса на евроинтеграцията ни; 

- Наличие на национално (българско) законодателство, в което се 
препоръчва използването на НАССР-системата. -

2.4. ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРА-
НЕ НА НАССР-СИСТЕМАТА 

Ангажиментите и отговорността на ръководството на фирмата, обучението на 
персонала и наличието на предпоставъчни (пререквизитни) програми и добри 
производствени и хигиенни практики (GMPs и GHPs), са едни от основните 
предпоставки за въвеждането и успешното функциониране и поддържане на НАССР-

-системата. 

2.4.1. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ^ 

.НАССР-системата, като система за управление на безопасността на храните, изисква 
пълно и отговорно ангажиране на ръководството и на целия производствен персонал. 

Отговорността на ръководството се изразява в: 
: - Осъществяване на политика и в изпълнение на изисквания за безопасност 

и качество на продукцията, които да са разпространени до всички 
структурни звена и до целия персонал на фирмата; 
Гарантиране на входящия и изходящ контрол на производството; 
Определяне и документиране на организационната структура на фирмата 
и на произтичащите от нея задачи и отговорности за качествено 
управление на безопасността на храните; 
Осигуряване на необходимите материални ресурси за изпълнение на 
всички хигиенни изисквания, необходими за безопасност на храните и за 

НАРЪЧНИК ПО НАССР / 



целесъобразно обучение на персонала. 

а) Политика 
.^^Безопасността на продуктите е отговорност на фирмите в хранителния бранш 
и трябва да бъде включена като елемент в политиката на съответната фирма. Ръ-
ководството на фирмата на нейното най-високо ниво носи крайната отговорност за полити-
ката на фирмата, то е длъжно да документира, поддържа и информира за тази своя политика. 
Периодично ръководството трябва да верифицира своята политика. Една НАССР-система 
позволява щото ръководството да може да прави мотивирано изявление относно своята 
отговорност за доставката на безопасни продукти. 

Политиката по качеството, която е отговорност на главното ръководство, е фо-
кусирана върху безопасността и върху хигиената на хранителните продукти и е 
точно съобразена с очакванията и с нуждите на консуматора. 

Дейностите, отнасящи се до безопасността на продуктите, трябва да бъдат свър-
зани с целите на производството и с очакванията на клиентите. Политиката трябва 
ясно да показва, че съответната организация напълно съзнава своето място в хранил 
телната верига и е предприела подходящи действия, за да гарантира качеството на 
продуктите си. 

Ръководството трябва освен това да внуши у клиентите и партньорите си уве-
реност, че политиката му по безопасността на продуктите е разбрана, внедрена на 
практика и поддържана на всички нива на фирмата. 

б) Обхват на НАССР-системата 
Обхватът и разпространението на НАССР-системата трябва да се дефинират 

относно: 
спецификата на продукта; 

- характеристиката на преработващата линия и/или местоположението на 
процес; 

- позицията на фирмата в рамките на хранителната верига. 
От практически съображения продуктите могат да се групират, обаче е важно да: 

- се оценят критично специфичните разлики между отделните крайни 
продукти; 

- бъдат фактически еквивалентни или сравними условията на производс-
твото и съхранението им; 

не се пренебрегват важни аспекти на безопасността на храните. 

в) Обучение 
Образованието и обучението на ръководния персонал и работещите във фирмата са 

предпоставка за успешното разработване и внедряване на НАССР- системата. Обучението 
на ръководството и персонала на фирмата трябва най-напред да бъде насочено към: 

- осъзнаване значението и ролята на всеки един от фирмата за производството 
' на безопасни храни; 

- запознаване с основните принципи на хранителната хигиена, с общата 
v рамка на НАССР-системата; 
- получаване на информация за контрола на опасностите и придобиване 

на умения за мониторинг на всяка критична точка от технологичния 
процес, които са специфични страни на обучението. 
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2.4.2. ПРЕДПОСТАВЪЧНИ (ПРЕРЕКВИЗИТНИ) ПРОГРАМИ 

Добрите производствени практики включват множество необходими (пререк-
визитни) програми, които се документират и при тяхното спазване се осигуряват основ-
ните условия на околната и на производствената среда, които са необходими за произ-
водството на безопасни и здравословни храни. Голяма част от тези програми са специфи-
цирани в държавни наредби и във фирмени ръководства. Например "Общите принципи на 
хранителната хигиена в "Codex Alimentarius" описват основните условия и практики, кои-
то се предвиждат за храните, предназначени за международна търговия. Освен изисква-
нията, определени в наредбите, промишлеността често възприема политики и процедури, 
които са специфични за нейната дейност. 

Наличието и ефективността на пререквизитните програми трябва да се прецени по вре-
ме на проектирането и изпълнението на всеки НАССР-план. Всички необходими програми 
трябва да бъдат документирани и регулярно подлагани на проверка. Някои аспекти на даде-
на програма могат да бъдат включени в НАССР-плана. Например при разработването на 
НАССР-плана, НАССР-екипът може да реши, че рутинното поддържане и калибриране на 
дадено съоръжение трябва да бъде включено в плана като дейност по верификация, необ-
ходима за безвредностга на храната. 

По-долу са посочени примерни (пререквизитни) програми, които трябва да се 
конкретизират за всяко звено от хранителната верига. 

Примерен списък на необходимите програми: 
S Сгради, помещения и оборудване: Предприятието трябва да бъде 

разположено, построено и поддържано в съответствие с принципите на 
санитарното проектиране. Трябва да има линеен поток на продукта и 
контрол на придвижването му в производствения процес, за да се намали 
до минимум пренасянето на микробно заразяване от суровините към 
готовите (кулинарно обработени) продукти. 

V Контрол на доставчиците: Всеки доставчик трябва да има ефективно 
действаща GMP програма и такава по безопасност на храните. Тези 
програми могат да бъдат обект на непрекъснато проверяване и доказване 
на гаранцията, давана от доставчика и на неговата НАССР- система. 

SСпецификации: Трябва да има писмени спецификации за всички 
съставки, продукти и опаковъчни материали. 

S Производствено оборудване: Да бъде конструирано и инсталирано в 
съответствие с принципите на санитарния дизайн. Трябва да бъдат 
установени и документирани графици за превантивна поддръжка и 
калибрация на оборудването. 

V. • Почистване и санитарна обработка: Всички процедури по почистването 
и санитирането на оборудването и предприятието трябва да бъдат 
написани и следвани стриктно. * 

V Контрол над вредители: Трябва да има една ефективна програма за 
контрол над вредителите (имат се предвид гризачи, насекоми и др.). s 

S Лична хигиена на персонала: Всички работници и други лица, които 
влизат в производственото предприятие, са длъжни да спазват 
изискванията за лична хигиена. 

V Обучение: Всички работници трябва да получат документирано обучение 
по: лична хигиена, GMP, методи за почистване и санитиране, поточна 
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безопасност и тяхната роля в НАССР-програмата. 
S Контрол на химикали: Трябва на място да има документирани методики за 

осигуряване на отделянето и правилното ползване на нехранителни химикали в 
предприятието. Тук се включват почистващи и дезинфекциращи препарати, 
пестициди, както и примамки за паразити. 

^ Получаване, съхранение и експедиция: Всички суровини и продукти трябва 
да се съхраняват при санитарни условия и подходящи условия на околната среда 
- температура и влажност - така, че да се осигури безопасността и 
пълноценността на храните. 

* S Проследимост и система за връщане на дефектен продукт: Всички 
суровини и продукти трябва да имат партиден код и система за връщане на 
дефектни екземпляри, така че да има бърза и пълна проследимост, която 
позволява изтегляне на дефектни екземпляри и партиди. 

Други примери за предпоставъчни програми могат да включват процедури за произ-
водствени процеси, рецептури на продукти, контрол за физическо замърсяване, етикети-
ране, както и практики за обслужване на технологичното оборудване. 

Всички тези програми трябва да бъдат документирани под формата на процедури й 
инструкции, тъй като те са насочени да държат на най-ниско ниво потенциалните опаснос-
ти за замърсяване на храните. Тези процедури трябва да се спазват от работещите в даде-
ния сектор (звено на хранителната верига). 

2.5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НАССР-СИСТЕМАТА 

Националният консултативен комитет по микробиологични критерии за храните 
(NACMCF) в САЩ през 1989 г. е разработил и разпространил седем принципа на НАССР-
системата. Този комитет е основан през 1988 г. и има за официални членове седем 
федерални агенции, които включват следните институции: Комитета по храни и лекарствени 
средства, Центровете за контрол и предотвратяване на болестите, Инспектората по 
безопасност и безвредност на храните, Селскостопанската научноизследователска служба, 
Националната служба по рибовъдство и морско дело и Армията на САЩ. NACMCF също 
така има национални експерти от академичните среди, щатското правителство, 

^консуматорските групи и хранителната промишленост. 
NACMCF след като през 1989 г. приема документа и "Принципи на НАССР за 

производство на храни", няколкократно (през 1992,1995 и 1997 г.) доработва и прецизира 
НАССР-документа от 1989 г., като го съобразява със съвременното ръководство за 
НАССР, подготвено от Комитета за Кодекс по хигиена на храните към FAO. 

В крайна сметка НАССР-системата се утвърждава като "системен подход" и като 
"ефективно и рационално средство" за осигуряване безопасността на храните по цялата 
хранителна верига, въз основа на следните седем принципа: 

Таблица 1 

Принцип 1 АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ 
А 

Принцип 2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 

Принцип 3 ВЪВЕЖДАНЕ КРИТИЧНИ ГРАНИЦИ В КРИТИЧНИТЕ 
ТОЧКИ 
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Принцип 4 НАБЛЮДЕНИЕ (МОНИТОРИНГ) НА ВСЯКА КРИТИ-
ЧНА ТОЧКА 

Принцип 5 ВЪВЕЖДАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Принцип 6 ПРОВЕРКА (ВЕРИФИКАЦИЯ) НА НАССР-СИСТЕМАТА 

Принцип7 ВЪВЕЖД АНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА НАССР-СИС-
ТЕМАТА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПИСИ 

За подготовката на ефективен НАССР-план, тези седем принципи трябва да се 
следват стриктно. Освен това, един подробен НАССР-план трябва да включва и 
съблюдаването на тези принципи. След това кратко въведение ще разгледаме по-
подробно основните стъпки и насоки за развитие на един НАССР-план. 

2.6. ОСНОВНИ СТЪПКИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАССР-плана 

Указанията, които са дадени в този раздел, ще улеснят разработването и изпъл-
нението на един ефективен НАССР-план във всяко едно звено на хранителната 
верига, включително и в общественото хранене, но за всяко звено от веригата, за 
всеки отделен продукт, процес и оборудване трябва НАССР-планът да се адаптира 
и да се отчитат съответните специфични особености. 

Форматът на НАССР-плана ще се променя в зависимост от кбнкретния продукт 
и процес, като уникалните условия за всеки конкретен случай трябва да се отчитат 
при разработване на всички компоненти на НАССР-плана. 

Един общ модел на НАССР-план, който ще бъде разгледан по-надолу, може да 
се използва като полезнр ръководство при разработване на всеки конкретен НАССР-
план. 

На фиг. 2.1 са дадени в логична последователност стъпките за разработване на един 
НАССР-план, а в таблица 2 - техническите данни, необходими за разработване на даден 
НАССР-план. 

При разработване на НАССР-плана трябва да се изпълнят общо 12 стъпки, като 
5 от тях са предварителни, а останалите 7 - съответстват на седемте принципа на 
НАССР-системата. 

Таблица 2 

Технически данни, необходими за изследване на НАССР-системата и за 
разработване на НАССР-плана 

1. Епидемиологични данни за микробните патогени, токсини и 
химикали 
- поява на заболяване, причинено от храната; 
- резултати от обзорните програми за наблюдения на хранителни забол-

явания; 
- законови критерии за микробиологичната безвредност на храните и 
максимални граници на остатъчни вещества. 

. 2. Данни за безопасност на храните 
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- вероятно присъствие на микробиологични и химични опасности в сурови-
ните; - скорост на нарастване на броя на опасните микроби в хранителните 
продукти; 
- степен на умъртвяване на опасните микроби при различни тенологични 

.условия; 
- съдбата на химикалите и на токсините по време на технологичната 
преработка, съхранението, пазарното предлагане и употреба. 

3> Данни за суровини, междинни и крайни продукти 
- рецептури; 
- киселинност (рН); 
- водна активност (aw); 
- опаковъчни материали; 
- структура на продуктите; 
- производствени условия; 
- условия на съхранение и на изнасяне на пазара; 
- съхраняемост (шелфлаив); , 
- инструкции за потребителя, етикети върху опаковките 

4. Технологични данни 
- брой и последователност на всички производствено-технологични ета-
пи, включително съхранение; 
- различни временно-температурни условия за продукта; 
- обработка на материалите, рециклирани от производствения процес; 
- отделяне на зоните с висок/нисък риск; 
- условия за протичане на потока; 
- наличие на празни пространства в съоръженията за преработка; 
- ефективност при почистване и дезинфектиране. 

2.6.1. ФОРМИРАНЕ НА НАССР-ЕКИП 

Стъпка 1 

Първата задача при разработване на НАССР-план е да се формира НАССР-
екип, който се състои от лица със специфични познания и с подходящ за продукта 
и за процеса опит. За разработването на НАССР-плана отговаря екипът. Той трябва 
да бъде мултидисциплинарен и да включва лица от области като инженеринг, 
производство, здравеопазване, осигуряване на качеството и хранителна 
микробиология. Екипът трябва да включва персонал от фирмата, който да участвува 
в работата, тъй като той е по-добре запознат с производството и оборудването, а и 
по този начин се насърчава чувството за съпричастност сред тези, които трябва да 
изпълнят плана. В НАССР-екипа трябва да се включат и външни експерти, 
които имат познания за потенциалните биологични, химични и/или физични 
опасности, свързани с продукта и с процеса. Но НАССР-план, който е разработен 
изцяло от външни експерти, може да съдържа грешки, да бъде непълен или да 
не получи подкрепа на местно равнище. 

Поради техническото естество на необходимата за анализа на опасностите 
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Фигура 2.1 
• . ' v 

Стъпките в логична последователност при разработка на НАССР - плана 

Стъпка Предварителни задачи 

Формиране на НАССР- екип 

Ж Описание на продукта ж 
Определяне на очаквания консуматор на 

продукта 

Съставяне схема на технологичния процес \ 

Проверка на схемата на технологичния процес на 
място 

Т 
Задачи, съответстващи на 
седемте принципа на НАССР 

ж Описване на всички потенциални опасности 
Анализ на опасностите 

Обсъждане на контролни мерки 

Определяне на критичните контролни точки 
(CCPs) " 

Установяване на критични граници за всяка ССР 

Въвеждане на система за мониторинг на всяка 
ССР 

Въвеждане на коригиращи действия 

Въвеждане на верификационни процедури 

Въвеждане на документация и съхраняване на 
записи 
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информация, препоръчва се експертите, които имат познания за хранителния процес, или 
да вземат участие при разработката на НАССР-плана, или да верифицират (проверят) 
пълнотата на анализа на опасностите и на НАССР-плана. Такива лица трябва да имат познания 
и опит, така че да могат правилно: 

а) да идентифицират потенциалните опасности; 
б) да проведат анализ на опасностите; 
в) да идентифицират опасностите, които трябва да бъдат контролирани; 
г) да препоръчат контролни мерки, критични граници и процедури за мониторинг 

на критичните точки и за верификация; 
д) да препоръчат подходящи коригиращи действия, когато възникне отклонение 

от критичните граници; 
е) да препоръчат изследвания, свързани с НАССР-плана, ако не се разполагах 

необходимата информация; 
ж) да валидират (утвърдят) НАССР-плана. 

При формиране на НАССР-екипа, трябва да се дефинират отговорностите на. 
всеки член от екипа, като се изхожда от обхвата на НАССР-плана. За целта е 
необходимо да бъде точно определен обхватът на НАССР-плана. Това означава да 
бъде описано кое звено от хранителната верига включва и основните класове 
опасности, към които конкретният НАССР-план се отнася. 

2.6.2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Стъпка 2 

НАССР-екипът първо описва храната. Описанието се състои от общо описание 
на храната, ингредиентите и методите на преработка. Методът на дистрибуция трябва 
да бъде описан заедно с информация за това, дали храната ще бъде дистрибутирана 
замразена, охладена или при температура на околната среда. 

Едно пълно описание на продукта включва както информация, касаеща 
безопасността, така също и: физична, химична структура (включително aw, рН и др. 
характеристики), опаковка, транспорт и условия за съхранение. 

2.6.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЧАКВАНИЯ КОНСУМАТОР НА ПРОДУКТА 

Стъпка 3 

Описва се нормално очакваният консуматор на храната. Консуматорите, които 
се предвиждат, могат да бъдат общо потребителите или специален сегмент от 
населението (например: деца, хора с проблеми в имунната защита, възрастни и др.). 

2.6.4. СЪСТАВЯНЕ НА СХЕМА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС 

^ Стъпка 4 

Целта на технологичната схема е да даде ясно и просто очертание на стъпките, 
които са включени в процеса. Обхватът на технологичната схема трябва да бъде 
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такъв, че да покрива всички стъпки в процеса, които са директно под контрола на 
предприятието. Освен това, технологичната схема може да включва стъпки в хранителната 
верига, които са преди или след преработката, която се извършва в предприятието. 
Технологичната схема не трябва да бъде сложна. Тя обикновено се подготвя като блокова 
схема (вж. таблица 3). Така тя е полезна за разбиране и оценка на технологията на продукта 
и на процеса. 

Таблица 3 
Примерна схема на технологичния процес. 

Лриемане на суровината П И лриемане на съставю! П Н Приемане на опаковки 

I 
2 Съхранение | п Съхранение | 1 4 | Съхранение 

* * * 
з Подготовка • 1 2 Подготовка I I Подготовка 

Смесване 

Опаковане 
— I — 

Стерилизация 
» 

Съхранение 
* 

Дистрибуция 
* 

Подготовка преди консумация 

Схемата на технологичния процес е основа за прилагане и разглеждане и на седемте 
принципа на НАССР-системата. 

2.6.5.ПРОВЕРКА НА МЯСТО НА СХЕМАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ 
ПРОЦЕС И НА ПЛАНА НА ЦЕХА 

Стъпка 5 

НАССР-екипът трябва да извърши преглед на място на работата/за да 
верифицира (провери) точността и пълнотата на схемата на технологичния процес 
(технологичната схема). При необходимост, при проверката на място трябва да се направят 
промени в технологичната схема, които също трябва да бъдат документирани.На място 
трябва да се провери и планът на цеха (производственият участък), за да се установят 
потоците на продуктите и на персонала с цел да се отстрани евентуалното кръстосано 
замърсяване. 
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След извършване на тези пет предварителни стъпки (задачи) в следващите седем 
стъпки се прилагат седемте принципа на НАССР-системата. 

2.6.6. ОПИСВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ ОПАСНОСТИ ЗА ВСЯ-
КА СТЪПКА НА ПРОЦЕСА, АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И ОБСЪЖДАНЕ 
НА КОНТРОЛНИ (ПРЕВАНТИВНИ) МЕРКИ 

Стъпка 6 (Принцип 1) 

2.6.6.1. ОБЩИ ПОСТАНОВКИ ПРИ АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ 

Анализът на опасностите включва в себе си три цели: 
I. Идентифициране на значимите опасности; 
II. Определяне на степента на риска за вероятните опасности; 
III Използване на идентифицираните опасности за разработването на 

превантивни мерки за даден процес или продукт, с цел осигуряване или подобряване 
безопасността на храните. 

Прилагането на Принцип 1 при разработването на НАССР-плана за дадена хранителна 
операция е свързано с точното определяне на потенциалните опасности, които се свързват 
с дадения продукт. 

Опасността може да бъде от биологично, химическо или физическо 
естество, и тя може да бъде причина даден хранителен продукт да се превърне в 
опасен. 

Процесът за провеждане на анализа на опасностите включва следните етапи: 
I етап: Опис на потенциалните опасности, свързани с всяка стъпка на 

процеса. 
II етап: Посочване кои потенциални опасности трябва да се включат в НАССР-

плана, според строгостта (сериозността) и вероятността за възникването им. 
III етап: Посочване на контролни мерки за всяка значима опасност. 
При анализа на опасностите трябва да се отчита още: 
-Преживяемостта или скоростта на размножаването на микроорганизмите; 
-Продуциране или остатъчно трайно присъствие в храните на токсини, -химикали 

или физически агенти. 
Анализът на опасностите изисква оценката на два фактора, по отношение на 

идентифицираната опасност: 
1. Каква е вероятността, че опасността може да се появи? 
2. Колко тежки могат да са последствията, ако тя се появи? 
Опасностите, които включват в себе си нисък процент на вероятност и тези, които 

вероятно няма да се появят, не трябва да се взимат предвид за целите на НАССР-
плана. 

За да се справим ефективно с опасностите, те трябва да бъдат такива, че тяхното 
предотвратяване, елиминиране или намаляване до допустимото равнище да е постижима 
цел. 

По време на анализа на опасностите, за да се оцени сериозността и вероятността 
от възникването им, трябва да се вземат предвид различни фактори: хранителни 
съставки, преработка, съхранение, транспортиране, разпределяне на пазара, както 
и предполагаемото предназначение на продукга. Тези фактори отчитат дали хранителният 
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продукт съдържа чувствителни съставки, които могат да предизвикат микробиологични, 
химични или физични опасности или пък дали санитарните практики, които се използват, 
могат да внесат тези опасности в хранителния продукт, който се приготвя или преработва. 

Трябва да се разглеждат дори и такива фактори, които са извън непосредствения 
контрол при производството и/или преработката. Например, как ще се третира храната и 
по какъв начин да се консумира, тъй като тези фактори биха могли да окажат влияние 
върху безопасността на храните. 

Възможно е в НАССР-екипа да има различие в мнението между отделните 
специалисти по отношение сериозността и вероятността за възникване на дадена 
опасност. В подобни случаи НАССР-екипът може да потърси мнението на външен 
експерт-специалист. 

Идентифицираната опасност в дадена стъпка от процеса и при конкретен вид 
оборудване може да бъде различна при производството на същия продукт, но при други 
условия (процес и оборудване). Например, поради различия в оборудването и/или 
процедурата за ефективна поддръжка, вероятността за химическо замърсяване, 
включително и с метал, може да бъде различна. 

Дискусията на НА ССР-екипа по анализ на опасностите трябва да се документира 
и този запис да се съхранява. 

Анализът на опасностите се осъществява на база на реалната схема на технологичния 
процес, която описва всички стъпки - от приемането на суровината до продажбата на 
готовия продукт. Значимите опасности, свързани със суровината със съставките и с всяка 
стъпка на технологичния процес ще трябва да бъдат изброени заедно с превантивните 
мерки, които са предложени при контролиране на опасностите.: 

Анализът на опасностите осигурява база за прилагане на Принцип 2 
. "Определяне на критичните точки". 

В заключение при анализа на опасностите трябва да се акцентира върху 
идентификацията на опасните агенти (биологични, химични и/или физични), които 
могат да достигнат до консуматора, когато те не се контролират правилно. 

2.6.6.2. ВИДОВЕ ОПАСНОСТИ. 

БИОЛОГИЧНИ ОПАСНОСТИ 

Биологичните опасности за храните включват микроорганизми (бактерии, 
дрожди и вируси) и паразити. Тези организми са свързани обикновено с човешкия 
организъм и със суровините, използвани в хранителните предприятия. Много от 
тези патогени съществуват по естествен начин в средата, където се създава 
хранителният продукт. Повечето от тях се унищожават или инактивират чрез 
подходяща топлинна обработка, а много от тях се поддържат на минимален брой 
чрез хладилна обработка по време на предлагането на пазара и съхранението на 
продукта. , / 

Бактериалните патогени съставляват болшинството от съобщаваните епидемии 
и заболявания, причинени от храни. При някои суровини може да се очаква известно 
ниво на патогените. Така например, температурните нарушения при горещо или 
хладилно съхранение могат значително да увеличат броя на патогените. Също така, 
топлинно обработената храна, която е подложена на кръстосано замърсяване с 
патогени, често пъти осигурява благоприятна среда за тяхното бързо и прогресивно 
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нарастване. 
Етеричните вируси могат да бъдат предизвикани от храната, водата или да се пренесат 

от дадено лице или от животни. За разлика от бактериите, вирусите не могат да се 
размножават извън живата клетка. Хепатит А и Norwalk-вирусите са примери за вирусни 
опасности, свързани с готовите за консумация храни. 

Паразитите са най-често специфични за някои животни и могат да включват човека в 
своя жизнен цикъл. Паразитните инфекции по принцип се свързват с недобра топлинна 
обработка на месните продукти или кръстосано замърсяване на готова за консумация храна. 
Рибните паразити в продуктите, които се консумират в сурово състояние, мариновани или 
след частична топлинна обработка, могат да бъдат унищожавани посредством ефективни 
технологии за замразяване. 

По-долу е даден пример за храни и суровини, които са основни източници на някои 
патогенни бактерии, които представляват сериозна биологична опасност: 

Мляко и млечни продукти: 
- Staph.aureus, Salmonella enteritidis, Esch.coli, Camppylobacter 

Говеждо месо: 
- Salmonella, E-coli, C.perfringes 

Свинско месо: 
- Salmonella, Y.enterocolitica, C.Perfringes, T.gondii, T.spiralis 

Птиче месо: 
- Salmonella, Campylobacter, C.perfringes 

Риба: 
- Vibrios, C .botulinum, gelmints, viruses 

Зеленчуци: 
- Salmonella, E.coli0157:H7, L.monocytogenes, C.botulinum 

Плодове: 
- E.coli 0157:H7, Salmonella, Cuclospora 

Всички храни: * 
Широко разпространени микроби - Listeria monocytogenes 

В таблица 4 е дадена извадка за някои биологични опасности, описанието им и 
контролни мерки, които могат да бъдат свързани с приготвяната, сервираната или 
продаваната в заведенията за обществено хранене храна. 

Таблица 4 

Извадка за биологични опасности и контрола им 

№ Биологична опасност Описание 

1. Clostridium botulinum 

- Степен на 
опасността 

\ 

Тежка 

- Заболяване Ботулизъм. Сериозно отравяне от преформиран ток-
син. Нарушено зрение, двойно виждане, сухост в 
устата, трудно преглъщане, парализ на дихателна-
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та мускулатура. Първоначално може да има диария и 
повръщане. Симптомите се проявяват 12-36 часа след 
консумацията (понякога след няколко дни). Ако не се 
лекува правилно, смъртността е висока. Възстановява-
нето може да продължи месеци, нерядко години. 

-Източник Почва, утайки на морско д ъно, вътрешности на животни 
и риба. Зеленчуци и зърнени храни могат да съдържат 
спори на микроба причинител (продуцент на токсина). 

-Пренасяне Чрез поглъщане на вече образуван токсин. Спорите са 
широко разпространени, даже и по замразени и охла-
дени хранителни продукти, но за да образуват токсин, 
те трябва да прорастнат и се развият до вегетативни 
клетки. 

- Характеристика 
на микроорганизма 

Спорообразуващ, пръчковиден, грам положите-
лен. Спорите са извънредно топлоустойчиви, необ-
ходима термична стерилизация. Токсинът се раз-
гражда при варене 5 min. Най-добре се развива при 
анаеробни или ограничено аеробни условия. Типо-
вете, които не са протеолитични, могат да се разви-
ват при ниски температури (до 3°JC).Повечето про-
теолитични типове могат да се развиват при темпе-
ратури над 10°С. 
Развитието на микроба се предотвратява при рН < 
4,6, също и при aw< 0,91. 
Спорите могат да прорастнат и се развият в повече-
то храни с ниска киселинност при анаеробни усло-
вия. Предимно това става в недостатъчно обрабо-
тени домашно приготвени храни. 
Забележка: Този микроб може да предизвика проб-
леми също така и когато конкурентните му видове 
микроби са инактивирани, когато продуктът се пос-
тавя при неблагоприятни температурни условия, 
например: замразени понички, печени картофи. 

2-

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Hepatitis A Virus 
(тежка опасност) 

За унищожаване на спорите се изисква стерили-
зация на продукта; да се добави инхибитор на про-
растването на спорите: ниски стойности на рН и 
aw; да се контролира температурата и да се обра-
ботва продукта при подходяща температура. •: 

- Степен на 
опасността 

тежка 

- Заболяване Заболяването е "Хепатит А", изразяващо се в треска, 
прилошаване, нозеа, коремни оплаквания, често пое-
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ледван от жълтеница. Остротата на заболяването се уве-
личава с възрастта, като варира от най-леката форма на 
безсимптомна инфекция до най-тежката форма на сил-
на отпадналост в продължение на седмици. Инкуба-
ционният период е 15-20 дни (средно 4 седмици), най-
често заболяването трае до 7 дни след появата на жъл-
теницата. Може да настъпи пълна загуба на функцията 
на черния дроб. Разпространението на вируса става 10-
14 дни преди да се появят видимите симптоми. 

-Източник Хранителният тракт на човека. 

- Пренасяне Предава се от човек на човек, чрез фекалии или 
орално. Вода, която е заразена от отпадъци, може 
да зарази такива храни като морски продукти (ми-
ди) и прясна растителна продукция. Консумацията 
на заразени храни от инфектирани оператори или 
на заразени миди представлява преобладаващ из-
точник на хепатит А, предаван чрез храни. 

Г 

- Характеристика 
на микроорганизма 

Вирусни частици; безформени с диаметър 28 пш; 
еднонишкова ЗНК покрита с протеин. 
Не се размножава в храна. 
Унищожава се мигновено при температура 85°С. 
Устойчив към киселина, замразяване, сушене и йони-
зираща радиация. 
Инактивира се от окислители, като например хлор, озон 
и водороден прекис. 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Адекватна лична хигиена на работещите. 
Да се събират миди само от контролирани и одобрени 
водни басейни за отглеждане на миди. 
Добра термична обработка. 
Ваксинация 

3. Escherichia coli -
Pathogenic types, 
включително 0157:H7 

-Степенна 
опасността 

Умерено тежка и потенциално силно разпростра-
нена 

-Заболяване Гастроентерит. Диария, която може да бъде съпрово-
дена с кървене и втрисане. Щамовете, които предиз-
викват диария, могат да бъдат инвазивни, ентеропато-
генни или ентеротоксинообразуващи. Най-често инку-
бационният период е 12-72 h след поглъщането на хра-
на. Инфекцията с ентерохеморагични щамове може да 
бъде в резултат на заболяването, известно като "хемо-
литичен уребичен синдром" (KUS), а също в резултат 
на бъбречна недостатъчност, особено при малки деца. 
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-Източник Храносмилателни органи на хора и животни. Заразените 
лица често пъти не развиват симптомите на заболя-
ването. 

- Пренасяне Основният път на предаване е чрез замърсяване на 
храна или вода от фекалии, също така и чрез 
кръстосано заразяване. Установени са случаи на 
директно заразяване на човек от човек. Неефика-
сното измиване на ръцете след ежедневното 
обслужване на пациентите води до разпро-
страняване на болестта. 
За щамът E.coli 0157:Н7 инфектиращата доза е 
много ниска. Носителите на заразата разпръскват 
огромен брой микроорганизми. Предаването на 
E.coli 0157:Н7 най-вече е свързано с недосварено 
мляно говеждо месо. 

-Характеристика 
на микроорганизма 

Неспорообразуващ грам отрицателен, 
пръчковиден микроб, който се унищожава при 
загряване над 60°С. 
Расте при аеробни или анаеробни условия. Развива 
се добре в храни с висока влажност и ниска 
киселинност при температури >7°С, оптимална 
температура 35-37°С. 
Ниско рН (< 4,6) предотвратява развитието, но 0157 
може да преживее при такива условия. 
Трудно е да се различат патогенните от непато-
генните щамове на E-coli чрез общоприетите 
микробиологични методи. Щамът E.coli 0157:Н7 не 
се открива чрез стандартната методология за^ 
откриване на E.coli. 

- Контролни 
(превантивни) мерки 

Правилно сготвяне и подгряване на храните. 
Охлаждане (< 4°С). Добра санитарна обработка и 
лична хигиена. Ниски рН и aw стойности. 

4. Listeria monocytogenes 

- Степен на 
опасността 

Умерено тежка и потенциално силно 
разпространена. 

-Заболяване Листериоза -акутна форма на менингоенцефалит 
с или без съпътствуваща септицемия. Характе-
ризира се с внезапна треска, силно главоболие, 
нозеа, повръщане, делириум и кома (при стари хора, лица 
с нарушена имунна защита и деца). Може да предизвика 
аборт у бременни жени. Леталитетът при това 
заболяване е около 30%. У нормални пациенти 
микробните клетки могат да предизвикат малко 
симптоми на акутна, лека форма на треска, 
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наподобяващи симптомите на грип. При много голям 
брой микробни клетки (109 броя/ml) са установени 
проявите на гастроентерит. Инкубационният 
период като правило е от една до няколко седмици. 

-fИзточник 

• 

Животни, хора, околна среда. Намира се във вода и 
тиня. Заразяване може да има по храни от 
животински произход и по други земеделски 
продукти. 

- Пренасяне Свързва се с консумирането на заразени зеленчуци 
и млечни продукти. При новородени заболяването 
може да е предадено на плода още преди раждането. 

- Характеристика 
на микроорганизма 

Неспорообразуващ, грам отрицателен, пръчковиден. 
Убива се при пастьоризация при 71,7°С за 15 сек. 
Развива се при аеробни и анаеробни условия. Може 
да расте и при хладилни условия (-0,4°С). 
рН < 4,6 спира развитието му. 
Изключително устойчив микроорганизъм в сравне-
ние с повечето растителни клетки. Издържа пов-
тарящо се замразяване и дефростация, а също така 
преживява и дълги периоди при сухи условия. 
За да се предизвика заболяване, човек трябва да е 
погълнал живи микроорганизми/ Инфектиращата 
доза зависи от чувствителността на пациента. 
Силно чувствителни пациенти могат да заболеят при 
поглъщането на едва 100 броя микробни клетки, до-
като нечувствителни пациенти могат да издържат на 
внушителния брой от 10 микробни клетки. 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Ефикасна термична обработка. 
Ниско рН. 
Избягване на кръстосано заразяване. 
Правилен контрол на температурата. 
Ниска стойност на а 

5. Salmonella 

- Степен на 
опасността 

Умерено тежка и потенциално силно 
разпространена. 

-Заболяване 

\ 

Заболяването се нарича Салмонелоза: акутно въз-
паление на храносмилателния тракт, характеризиращо 
се с внезапно главоболие, болки в коремната област, 
леко втрисане, диария, нозеа и повръщане. Обезво-
дняването на организма може да бъде остро изразено. 
Възможно е в някои случаи да завърши със смърт. 
Инкубационният период е от 6 до 72 h, обикновено от 
12 до 36 h. 
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-Източник Храносмилателни органи на домашни и диви животни, 
както и на хора. -V 

-Пренасяне Чрез храни, приготвени от инфектирани животни 
или храни, които са заразени чрез фекални остатъци 
от болно животно или човек. Най-често източници 
на заразата са суровите или недобре сварени яйца, 
мляко, месо и птици. Инфекционната доза може да 
бъде много малка (100 до 1000 броя микробни 
клетки), но като правило е много по-висока. 

- Характеристика 
на микроорганизма 

Неспорообразуващ, грам отрицателен пръчко-
виден микроб, който се унищожава при леко 
загряване (над 60°С). Развива се в аеробни и 
анаеробни условия при температури от 5,2°С до 
47°С, оптимално: 35-37°С. 
Обикновено киселата среда (рН< 4,6) спира 
развитието. Оптималната стойност на рН, позволя-
ваща развитието на микроба е 6,5 до 7,5. 
Преживява добре замразяването и съхранението в 
замразено и/или сухо състояние. В храни със сра-
внително ниска водна активност микробът е по-
термоустойчив. .. 
Познати са повече от 20.00 сероварианти на 
салмонелни микроби. 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Щателна термична обработка. 
Избягване на повторно заразяване. 
Ниско рН. 
Адекватна хигиена на работещия с храни персонал. 

6. Campylobacter 

-

- Степен на 
опасността 

Умерено тежка с ограничено разпространение. 

- Заболяване Кампилобактериоза: коремни болки, треска, диария 
(понякога с кървене), понякога и повръщане. Инкуба-
ционен период и продължителност 2-7 дни. 

-Източник 

- Пренасяне 

Храносмилателният тракт на диви и домашни топлок-
ръвни животни, най-често заразени са млякото или ме-
сото. 
Чрез директен контакт с животни или чрез заразени 
вода, мляко или месо. 

-Характеристика 
на микроорганизма 

• • ^ -

Неспорообразуващ, грам отрицателен, малки клетки 
със спирална форма. 
Микроаеробен (5% 02 + 10% С02 оптимално). 
Расте при 32-45°С (оптимум 42-43°С). 
Расте при рН = 4,9 до 9, бързо загива при рН < 4,0). 
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Чувствителен към топлина и изсушаване. 
Преживяемостта му при охлаждане и замразяване се 
влияе от вида на храната. 

7. 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

щ Clostridium perfringens 

Хлориране на водата. 
Пастьоризация на млякото. 
Щателно сваряване на птиците. 
Да се избягва кръстосано заразяване от сурово птиче 
месо. 

- Степен на 
опасността 

Умерено тежка с ограничено разпространение. 

- Заболяване Хранително отравяне с пефрингенс: Изразява се като 
гастроентерит с характерни болки в коремната област, 
диария и нозеа. 
Обикновено липсват повръщане и треска. Заболяване-
то е в лека форма и с продължителност 1 ден. Инкуба-
ционният период е от 6-24 h, обикновено 10-12 h. 

-Източник Почва; храносмилателни органи на болни лица и 
животни (рогат добитък, свине, птици, риба). 

-Пренасяне 

Г 

(л, 

Чрез поглъщане нахрани, замърсени с почва или из-
пражнения, като храната е била задържана при условия, 
позволяващи развитие на микроба. Обикновено това са 
недостатъчно термично обработени или повторно загр-
явани меса, задушени меса или сосове. Спорите пре-
живяват темпратурите, при които обикновено се 
сготвят ястия и прорастват и се развиват по време на 
неправилната манипулация след сготвянето. Заболява-
не може да се предизвика при наличието на повече от 
500 000 клетки/гр.продукт. Ентеротоксинът се обра-
зува в храносмилателния тракт и дава съответните ха-
рактерни симптоми. Заболяването се среща често в ка-
фетерии и кулинарни заведения, които нямат необходи-
мото обзавеждане за сготвянето и охлаждане на големи 
количества храни, също така при неправилен режим на 
"hot holding" и повторно затопляне на храните. 

-Характеристика 
на микроорганизма 

\ 

Спорообразуващ, грам положителен, пръчковиден 
микроб. Спорите преживяват нормалните температури 
на кулинарна обработка, включително варенето. 
Добре се развива при анаеробни условия и при намален 
достъп на кислород. Расте при температура от 12 до 
50°С, при оптимум 43-45°С. Бавното охлаждане и 
съхранение при нехладилни условия на сварени меса и 
птици дават възможност на микроба да достигне много 
висока численост, предизвикваща инфекция. Може да 
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се развива в храни, които са поставени върху маси, 
подгрявани с пара ("топла маса"), ако храната не се 
загрява при температура над 60°С. Неправилното 
повторно затопляне позволява преживяването на 
микроба. 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Адекватно загряване, подгряване и охлаждане на 
сготвени лесноразвалящи се храни. Големи количества 
храни трябва да се реализират в плитки съдове, 
позволяващи ефикасното охлаждане. 

8. Staphylococcus aureus 

- Степен на 
опасността 

Умерено тежка с ограничено разпространение. 

- Заболяване Стафилококово хранително отравяне: Интоксикация, с 
внезапна проява на силна нозеа, спазми в мускулите и 
повръщане. Често се придружава от диария. Смъртният 
изход е рядкост. Заболяването трае 1-2 дни. Симпто-
мите се проявяват 1 до 6 h след консумацията на 
заразена храна, най-често след 2-4 h. 

-Източник Обикновено източник на заразата е човек. Микробът 
се размножава в носната кухина и пътища, както и върху 
кожата. В някои случаи източник на зараза е вимето на 
крави. 

- Пренасяне Консумация на храни, съдържащи стафилококов 
ентеротоксин. Микробът се размножава в храната до 
огромна бройка и продуцира термостабилен енте-
ротоксин. В хранителни предприятия и заведения за 
хранене се разпространява най-често чрез продукти, 
които не са били достатъчно термично обработени или 
не са били охладени, за да се спре развитието на микроба 
(например сандвичи, крем карамел, салатни сосове, 
тестени изделия, нарязани меса). Достатъчни са само 2 
часа вън от хладилник, за да настъпи достатъчно 
развитие на микроба и продуцирането на токсин. 

- Характеристика 
на микроорганизма 

Неспорообразуващи, грам положителни коки, които * 
се убиват при загряване над 60°С. Токсинът обаче 
издържа няколкочасово варене, така че напълно 
възможно е да не бъде инактивиран при общоприетите 
стерилизационни режими. J 

Расте при аеробни и анаеробни условия при темпе-
ратури от 7 до 48°С. Продуцира токсин в темпе-
ратурния интервал 10 до 48°С, при оптимум 37°С. 
Оптимално рН заразвитието му е 4 до 10. Обикновено 
токсин не се продуцира при рН 4,5 (в аеробна среда) 
или при рН 5,0 (в анаеробна среда). 
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Развива се при ниски стойности на aw = 0,85, но не 
образува токсин при aw<0,90. 
Микробът понася висока концентрация HaNaCl = 15%. 
За да се образува токсин в количество, достатъчно за 
предизвикване на заболяване, е необходимо в 1 g храна 
да има повече от 500 000 микробни клетки. 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Правилно поддържана хигиена; 
Адекватно охлаждане (t<4°C); 
Правилно провеждане на режима "hot holding" (t>60°C); 
Да не се допускат до контакт с храни лица с циреи и 
други кожни възпаления или абсцеси. 

9. Vibrio 
parachaemolyticus 

-Степенна 
опасността 

Умерено тежка с ограничено разпространение. 

-Заболяване Заболяването се нарича Гастроентерит и се изразява в 
диария, коремни спазми, нозеа, повръщане, главоболие 
и (рядко) втрисане. Появява се след инкубационен 
период от 4 до 96 h и трае 3 дни. 

-Източник Крайбрежни морски води, храни от морски произход 

- Пренасяне Консумиране на сурови, недобре обработени или 
повторно заразени продукти от морски води, най-вече 
раци, скариди или миди. 

- Характеристика 
на микроорганизма 

Неспорообразуващи, грам отрицателни закривено-
пръчковидни микроорганизми. Развиват се при аеробни 
или анаеробни условия, при температури от 5 до 43 °С 
с оптимум 37°С. Оптимално рН 4,8 до 11 . Расте при 
0,5 до 10% NaCl(оптимално 3%). Инактивира се при 
леко загряване. Инфекционната доза е висока. Пато-
генността е свързана с термостабилен хемолизин 
(Kanagawa положителен). 

-Контролни 
(превантивни) мерки 

Да се предотврати размножаването на микроба чрез 
бързо охлаждане веднага след улова до t<5 °С. 
Сваляване до температура в продукта > 65°С. 
Да се избягва кръстосано заразяване на вече сварени 
и готови за консумация храни от морски произход. 

Като източници на информация при анализ на опасностите могат да се ползват следните 
издания: 

а) Литературни източници с препоръчителни текстове като: 
Procedures to implement the НАССР system. International Association of Milk, 
Food and Environmental Sanitarians (IAMFES), 1991. Ames, Iowa, USA. 
HACCP in microbiological safety and quality. International Commission 
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on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), 1989. Boston, 
Massachusets, USA, Black-well Scientific Publications. ^ 

- An evaluation of the role of microbiological criteria for foods and food 
ingredients. National Research Council (NRC) Committee on Food Pro-
tection, 1985. Washington, DC, USA, National Academy Press. 
Microorganisms in foods 1 - Their significance and methods of enu-
meration. ICMSF/1978. Toronto, Ontario, Canada, University of Toronto 
Press. 
Microorganisms in foods 2 - Sampling for microbiological analysis: prin-
ciples and specific applications. ICMSF, 1986. Toronto, Ontario, Canada, 
University of Toronto Press (second edition). ; 
Microbial ecology of foods. Volume 1, Factors affecting life and death 
of microorganisms; Volume 2, Food commodities. ICMSF, 1980. Orlando, 
Florida. 

- National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. 
1992. Hazard analysis and critical control point system. Int.J.Food 
Microbiol 16:1-23. 
National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. 
1997. The principles of risk assessment for illness caused by foodborne 
biological agents. Adopted April 4, 1997. 

- National Academy of Sciences, 1985. An Evaluation of the Role of Micro-
biological Criteria for Foods and Food Ingredients. National Academy 
Press, Washington, DC. 

- National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. 
1994. The role of regulatory agencies and industry in HACCP. Int.J. 
Food Microbiol. 21:187-195. 

б) Регистрираните от фирмата оплаквания 
в) Научни изследвания и публикации. Тези изследвания най-често се представят 

в хранителни списания. В тях се публикуват съвременни изследвания и актуални 
- въпроси по хранителна безопасност /15/. Съвременна информация по тези въпроси 
може да се намери и в университетските библиотеки и в база данни на електронни 
носители в Интернет. 

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОСТИ 

Химическите замърсявания могат да се появяват по естествен път или може да 
се получат при преработката на храните. Вредните химически вещества, при много 
високи концентрации се свързват с острите форми на хранителни отравяния и могат 
да причинят хронични заболявания и при по-ниски концентрации. 

В таблица 5 са дадени някои примери за естествено срещащи се или придобити химични 
опасности, за източниците и за контрола им. 
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Таблица 5 

Примери за химически замърсители, източници и видове контрол 

* Химикали Източници Видове контрол 
(Контролни точки или 

стъпки) 
Естествено срещащи се хи-
мически вещества (мико-
токсини, скомбротоксин, 
фитохемаглутииин и др.) 

В суровини и добавки Контрол на доставчика 

Пестициди, токсини и рис-
кови химикали 

Суровини, санитарна обра-
ботка 

Контрол на доставчика Пестициди, токсини и рис-
кови химикали 

Преди получаването на парти-
дата 

Спецификации, гаранционни 
карти, сертификати на достав-
чика, одобрения за използване 

Пестициди, токсини и рис-
кови химикали 

При получаването Инспектиране в транспортно-
то средство, изпитване, контро-
лирани условия на съхранение 

Микотоксиии Суровини Контрол на доставчика 
Хормони, антибиотици и др. Ветеринарни лекарства в жи-

вотински продукти 
Сертификация 

Оцветители, забранени ве-
щества в опаковани състав-
ки и опаковъчни материа-
ли 

Преди получаването им в 
предприятието 

Спецификации, гаранционни 
карти, сертификати на достав-
чика, одобрения за ползване 

Оцветители, забранени ве-
щества в опаковани състав-
ки и опаковъчни материа-
ли 

При получаването Инспектиране в транспортното 
средство, правилно съхранение 

Алергени Преработка 
Място на използване 

Методи на манипулация/съх-
ранение; пълно почистване на 
оборудването след използва-
не, както и на цялата произ-
водствена площ 

Оцветяващи добавки Преди приемането им Преглед на цялата, етикетира-
нето както и на недействащи 
(сертифицирани) изисквания 

Оцветяващи добавки 

На мястото на използването 
им 

Начин на манипулация, коли-
чества, в които се ползват 

Добавки към водата Бойлерни и водообработващи 
системи 

Одобрени химикали, начини 
на обработка, използвани ко-
личества 

Косвени добавки към хра-
ните (бои, покрития, сма-
зочни масла, почистващи 
средства и др.) 

Поддържка на сградите и обо-
рудването 

Косвени добавки към хра-
ните (бои, покрития, сма-
зочни масла, почистващи 
средства и др.) 

Преди използване Спецификации, гаранционни 
писма, одобрени химикали 

Косвени добавки към хра-
ните (бои, покрития, сма-
зочни масла, почистващи 
средства и др.) 

Място(точка) на използване Начин на работа, количества, 
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които се използват, правилно 
съхраняване ч 

Преди използване Разрешени химикали, проце-
дури, използване 

Точка на използване Начин на работа; инструкции на 
етикета; защитени повърхности, 
почиствани след приложение 

Почистващи и санитарни 
препарати 

Преди използване Разрешени химикали, проце-
дури ' 

Почистващи и санитарни 
препарати 

Точка на използване Процедури; правилно изплак-
ване 

Кръстосана контаминация Съхранение и транспорт 
Помещения, в които се съх-
раняват продукти и материа-
ли 

Да се определят съответни по-
мещения за всеки вид мате-
риал; осигурен/ограничен 
достъп до токсичните- мате-
риали; инвентаризиране на 
всички химикали 

Всички видове химикали Транспортни средства за пре-
возване 

Инспектирани и чисти пре-
возни средства преди нато-
варването; разделно превозва-
не на хранителни продукти и 
химикали 

Токсични вещества Прибавени преднамерено (за 
саботаж) 

Контрол за външни лица и на 
целия производствен пропее 

ФИЗИЧЕСКИ ОПАСНОСТИ 

Чуждите твърди тела в храната могат да причинят болести и наранявания. Тези 
физически опасности могат да бъдат резултат от замърсяване и/или влошаване на операции 
в една или в много точки от хранителната верига, от полето до консуматора, включително 
и тези в заведенията за обществено хранене. j 
- В таблица 6 са посочени някои потенциални физически опасности, които могат 
да възникнат при приготвяне, поднасяне или продаване на храните. 
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Таблица 6 ^ 
Примери за физични замърсители, източници и видове контрол 

Замърсител Източници Вид на контрола 
Стъкло 

• 

Осветителни тела Защитени ел.крушки, защитни 
екрани 

Стъкло 

• Часовникови стъкла, Да се заменят с такива от 

Стъкло 

• 

огледала пластмаса 

Стъкло 

• 

Термометри, стъклени Процедури за строшаване на 

Стъкло 

• 

опаковки стъкло 
Метални фрагменти, 
гайки, болтове, 
винтове и др. 

Съставки на храната Спецификации, гаранционни 
карти 

Метални фрагменти, 
гайки, болтове, 
винтове и др. 

Оборудване (машини) Инспекция, превантивна 
поддръжка 

Метални фрагменти, 
гайки, болтове, 
винтове и др. 

Обслужващи работници Обучение, контрол на производс-
твения и поддържащ персонал. 
Магнитни, метални детектори, 
рентгеново оборудване 

Фрагменти от 
чембери, укрепващи 
жици, клипсове 

Опаковъчни съставки Инспектиране, отстраняване преди 
употребата на съответната съставка, 
използване на сита, екрани, магнити. 

Игли за подкожни 
инжекции, куршуми, 
остатъци от ампули 

От доставяни партиди 
месо, птиче и дивечево 
месо 

Детектор за метал; рентгеново 
оборудване; спецификации 
и гаранционни документи 

Дървени частици Строителна конструкция 
на сградата, полето 

Инспектиране, поддръжка Дървени частици 

Оборудване (кухненски 
съдове) 

Да се отстрани 

Дървени частици 

Палетизирани стоки Инспектиране 
Камъчета От доставяни партиди 

(зърнени и бобови култури) 
Детектор за метал; рентгеново обо-
рудване; спецификации и гаран-
ционни документи 

Пластмаса f. Полето, опаковъчни 
материали, палети 

Инспектиране 

Частици от изолаци-
онни материали 

Строителни и изолационни 
материали, сгради 

Инспекция, превантивна поддръжка 

Частици при лични 
наранявания (счупени 
зъби, нокти, тъкан) 

Лични наранявания 
на персонала 

Техника за безопасност и охрана на 
труда 

Радиоактивни 
вещества 

От доставени партиди Спецификации; вид процес на 
обработка; специфичен контрол за 
наличие на радиоактивно 
замърсяване 
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2.6.6.3. ПРОЦЕС НА АНАЛИЗИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

Самият анализ на опасностите е една "главоблъсканица" и се състои в задаването на 
поредица от въпроси, които са съществени за всеки един етап от разглеждания-процес. 
Целта на въпросите е да се подпомогне идентифицирането на потенциалните опасности. 
Следва примерен списък на въпросите, които трябва да се обсъждат, когато се прави анализ 
на опасностите. 

I. Ингредиенти 
1. Съдържа ли храната някакви чувствителни съставки, които могат да пред-

ставляват микробиологични (напр. салмонела, стафилококус ауреус), химич-
ни (напр. афлатоксини, остатъци от антибиотици или пестициди) или физични 
рискове (напр. камъни, стъкло, метал)? 

2. Използвани ли са при приготвянето или обработката на храната питейна 
вода, лед или пара? 

3. Какви са източниците (напр. географския регион за определен доставчик)? 

II. Вътрешни (присъщи) фактори от продукта - физични характеристики и 
състав (напр. рН, вид на подкислителите, ферментиращи въглехидрати, водна 
активност, консерванти) на храната по време на обработката и след нея. 

1. Какви опасности могат да възникнат, ако не се контролира съставът на 
храната? " 

2. Възможно ли е (от гледна точка на състава) преживяване или 
размножаване на патогенни микроорганизми и/или образуване на токсини 
в храната по време на преработката? 

3. Има ли на пазара подобни продукти? Какви са данните за безопасността на 
тези продукти? Какви рискове са свързани с тези продукти? 

III. Използвани методи на обработка 
1. В производствения процес има ли контролируема стъпка, която да 

разрушава патогените? Ако отговорът е да, за какви патогени се отнася? 
Вземете под внимание както вегетативните форми, така и спорите. 

2. Ако продуктът е подложен на повторно заразяване между преработката 
(например кулинарна обработка, пастьоризация) и опаковането, какви 
биологични, химични или физични опасности е вероятно да възникнат? 

IV. Микробна обсемененост на храната 
1. Каква е нормалната микробна обсемененост? 
2. Променя ли се микробната популация в нормалното време за съхраняване 

на продукта преди консумация? 
3. Промяната в микробната популация променя ли безопасността на храната? 
4. Отговорите на горните въпроси показват ли висока вероятност за появата 

на известни опасности? 

V. Как влияе проектното решение на предприятието 
1. Дизайнът на технологичната линия позволява ли достатъчно добре да 

л бъдат* отделени суровините от готовите за консумация храни, ако това е 
НАРЪЧНИК ПО НАССР 
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важно за сигурността на храните? Ако отговорът е не, с какви опасности ще ф 
трябва да се съобразим като вероятни замърсители с микроорганизми на 
готовите за консумация храни? 

2. Под държа ли се свръхналягане в помещенията, в които се опакова продуктът? 
* Важно ли е това за безопасността на продукта? 
3 . Начинът на придвижване на хора и подвижно оборудване представлява 

ли един значим източник на микробно обсеменяване? 

* VI. Дизайн и използване на оборудването 
1. Оборудването ще позволява ли да се реализира онзи контрол на време-

температура, който е необходим за безопасността на храната? 
2. Правилно ли е оразмерено оборудването според обема на храната, която 

ще се обработва? 
3. Може.ли оборудването да бъде достатъчно контролирано, така че * 

варирането в неговия капацитет да бъде в онези граници, които се изискват 
за производството на безопасни храни? 

4. Достатъчно надеждно ли е оборудването или то е податливо на чести 
аварии? 

5. Дизайнът на оборудването позволява ли неговото лесно измиване и 
санитарна обрйботка? 

6. Има ли вероятност в продукта да попаднат опасни чужди тела, например 
стъкло? 

7. Какви устройства за безопасност се ползват, за да се подсигури 
безопасността на консуматора (метало-детектори; магнити; сита; филтри; 
екрани; термометри; устройство за отстраняване на кости; детектори за 
късчета от текстилни материи и др.)? 

8. До каква степен нормалното износване на оборудването ще доведе до 
вероятност от попадането на метал в продукта (физична опасност)? 

9. Необходими ли са протоколи за изследване за наличие на алергени при 
използване на оборудването за различни продукти? 

VII. Опаковане 
1. Влияе ли опаковането върху размножаването на патогенни микроби и 
или върху образуването на токсини? 
2. Ако за безопасността на храната се изисква охлаждане, има ли върху 

опаковката етикет "да се съхранява охладена"? 
3. Има ли върху опаковката написани инструкции за безопасна манипулация 

и подготовка на храната от крайния потребител? 
4. Опаковъчният материал устойчив ли е на повреди, за да се предотврати 

. проникване на микроби? 
5 . Използват ли се такива характеристики на опаковката, които разкриват 
4 всякаква злоумишлена промяна? 
6. Всяка опаковка или кашон имат ли четлив и точен код? 
7. Всяка една опаковка има ли необходимия правилен етикет? 
8. В списъка на съставките на етикета включени ли са потенциалните 

алергени? 

Н А Р Ъ Ч Н И К ПО Н А С С Р 
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VIII. Санитарна обработка 
1. Има ли санитарната обработка влияние върху безопасността на храните, които 

се произвеждат? 
2. Могат ли помещенията и оборудването лесно да бъдат почиствани и 

санитирани, за да позволят безопасната обработка на храните? 
3. Възможно ли е да се създадат санитарни условия, адекватни на 

необходимостта да се осигури безопасността на храните? 

IX. Здравно състояние, хигиена и образование на персонала 
1. Може ли здравното състояние или хигиенните навици на персонала да 

влияят върху безопасността на обработваните храни? 
2. Работниците разбират ли процеса и факторите, които те са длъжни да 

контролират, за да се осигури подготовката на безопасни храни? 
3. Ако възникне проблем, който би могъл да повлияе на безопасността на 

храните, работниците ще го докладват ли на ръководството? 

X. Условия за съхранение между опаковането и крайния ползвател 
1. Каква е вероятността храната да бъде съхранявана при неподходяща 

температура? 
2. Една грешка и неправилно съхраняване ще доведат ли до небезопасна 

храна? 

XI. Предполагаемо използване (на храната) 
1. Ще бъде ли храната загрявана от консуматора? 
2. Има ли вероятност част от храната да бъде оставена неконсумирана? 

XII. Вероятни консуматори (на храната) 
1. Предназначена ли е храната за масовия потребител? 
2. Предназначена ли е храната за консумация от население с повишена 

податливост към заболявания (например деца, възрастни, слаби, лица с 
увредена имунна система)? 

Като инструмент за анализ на опасностите може да се използва диаграмата на 
Ишикава (диаграма "рибна кост") за причините и следствията (вж фиг. 2.2) или "Дървото 
нарешенията" (вж фиг. 2.3) 

За да се определят опасностите, ползвайки "Дървото на решенията", трябва да 
се отговори на доста въпроси за всяка опасност, която може да се появи на всеки 
един производствен етап. Един от първите въпроси трябва да бъде: 

В— Има ли някаква вероятност възможната опасност да се крие в 
суровината? 

Когато отговорът е "Не", тази потенциална опасност в суровината не трябва да 
ни занимава повече (на фиг. 2.3 е отбелязано с "Няма опасност"). Подобен е и в случая с 
въпрос B'j, когато изследваната опасност се среща в производствената линия или в 
производствената среда. Ако обаче опасността се среща тук, но самият продукт не е 
замърсен, отговорът е "Не" и този въпрос не трябва да се разглежда повече. Ако обаче 
замърсяването е възможно, т.е. отговорът е "Да", за всяка една технологична стъпка трябва 
да се отговори на допълнителни въпроси. Например: Въпрос В2: "Има ли вероятност за 
наличие на недопустимо ниво или преживяване на микроорганизми, на 
НАРЪЧНИ К ПО НАССР 
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Фигура 2.2 
Диаграма на Ишикава за определяне на причините за оцеляване на микроор-

ганизмите при стерилизация. 

Персонал f 

Липса на 
стерилизация 

Оборудване 

Лоша циркулация на течностите 
Спад на температурата 

Лошо проникване на 
топлина 
(равномерност) 

Микробно ниво 
преди 
стерилизацията 

МАТЕРИАЛИ МЕТОД 

Погрешни топлинни етапи 

Неравномерно охлаждане 

ОКОЛНА СРЕДА 

Я и-£2 d & 
Ю я о S о СО •Рн S3 о X е а о L-t 
<3 и 
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Фигура 2.3 * 
"Дървото на решенията" за идентифициране на потенциална опасност. 

В2 

ВЗ 

На посочените въпроси трябва да се отговаря за всяка една потенциална опасност 
и за всяка стъпка на процеса. 

В1 
Има ли вероятност потен-

циалната опасност да присъства 
в суровината? 

Има ли вероятност потен-
циалната опасност да присъства 
в технологичната линия или в 
производствената среда? 

1 

L He- Не е опасност* Не-1 

Има ли вероятност от недо-
пустимо ниво, преживяване,съ-
ществуване или увеличаване на 
опасността в тази стъпка? 

Да 

Д а -

Да L-H е-± 
Намаляването на недопусти-

мото ниво на един следващ етап 
подходящо ли е? 

* В тази стъпка няма опасност за контролиране. 
** Стъпката за редуциране става ССР. 

ВГ 

Има ли вероятност от не-
допустимо замърсяване в та-
зи стъпка? 

ВГ 

съществуване или увеличение на идентифицираната опасност?" 
Отново възможната опасност не трябва да бъде разглеждана в НАССР-плана, ако 

отговорът е "Не". Когато обаче отговорът е "Да", следващият въпрос би трябвало да 
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бъде: 
Въпрос В3 - Намаляването на недопустимото ниво, ако има такова, на един 

по-късен етап подходящо ли е? 
Ако отговорът е "Да'V потенциалната опасност повече не се разглежда на този етап, 

но етапът (стъпката) на редуциране (намаляване) става ССР. Ако отговорът е "Не", то 
тогава се идентифицира "действителната" опасност, за която ще трябва да се създават 
контролни мерки. 

2.6.6.4. ОЦЕНКА ЗА НИВОТО НА РИСКА 

Потенциалното значение на опасността или риска при всяка възникнала опасност 
ще трябва да бъдат оценявани чрез разглеждането на вероятността от появата й 
тежестта на дадена опасност. Тежестта представлява степента на сериозност на 
последствията от дадена опасност, ако тя стане актуална. Оценката на риска при 
дадена опасност се основава на комбинация от опит, епидемиологични данни и 
информация в научнотехническата литература. 

Идентификацията на опасността, в комбинация с оценката на риска, осигуряват 
рационална база за определяне на това, кои опасности са значими и трябва да 
намерят място в НАССР-плана. За да се определи рискът при анализа на 
опасностите, мерките за безопасност трябва да се разграничават от мерките по 
качеството. Вероятно съществуват различни мнения, дори и сред експертите, що се 
отнася до риска от дадена опасност. Хранителната фирма трябва да се ръководи от 
мнението на експертите в НАССР-екипа, от публикуваното в литературата или от 
мнението на експертите, които активно подпомагат разработването на НАССР-
плана. Ако дадена опасност, която обикновено се свързва с НАССР-плана, отпадне 
от него, базата за отхвърлянето й трябва да бъде посочена ясно в анализа на 
опасностите, така че да бъде разбрана от органите, официално контролиращи 
НАССР-плана. 

Фигура 2.4 
Цвудименсионен модел за оценка нариска от дадена опасност 

У 

в В-0 В-Н в-с в-в 

с С-0 с-н с-с с-в 

н Н-0 н-н н-с н-в 

0 н с в X 

X - Вероятност от въз-
никване на дадена опа-
сност 
У - Сериозност на да-
дена опастност 
В,С,Н,0 - дименсии 
съответно: 
В- висока; С- средна; 
Н- ниска; 0- отдалече-
на (малко вероятна) 

На фиг. 2.4 е представен двудименсионен модел -решетка за качествено ранжиране 
(оценка) на риска от дадена опасност, ако тя възникне. 

Различни версии на този модел са включени в материали за обучение от FAO, в 
Канада и Службата по морски риболов на САЩ. След като потенциалните опасности са 
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били вече категоризирани по признаците "вероятност за възникване (поява)" и 
"сериозност на последствията", вече остава да се вземе решение дали потенциалната 
опасност е необходимо да се включи в НАССР-плана. Не съществуват определени 
правила, според които една потенциална опасност да бъде или да не бъде включена в 
НАССР-плана, в зависимост от специфичното й местоположение на решетката за 
ранжиране. Обаче повечето експерти вероятно биха стигнали до консенсус, че онези 
опасности, които се категоризират като много малко вероятни (отдалечени - О) и водят 
до ниски (не особено сериозни) последствия (Н), т.е. когато степента на риска от дадена 
опасйост е близко до блока (Н-О), тя не трябва да се включва в НАССР-плана. 

Също така една опасност, която има висока вероятност за възникване (В), и води 
до много сериозни последици (В), вероятно тази опасност ще се наложи да бъде 
включена в НАССР-плана. Като използваме тази логика, може да се направи изводът, 
че колкото по-близко рискът от дадена опасност попадне в решетката до блока (В-В), 
толкова по-вероятно е тази опасност да бъде включена в НАССР-плана и обратно -
колкото рискът от дадена опасност е по-близко в решетката до блока (Н-О), толкова 
по-малко вероятно е тази опасност да попадне в НАССР-плана. Ако в определена стъпка 
на процеса рискът от идентифицираната опасност попадне в областта (В-В) на решетката, 
тази стъпка във всички случаи е критична контролна точка. Обаче да не се забравя, че 
все пак решението ще зависи от субективната оценка на експертите, които го вземат. 

2.6.6.5. РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНТРОЛНИ (ПРЕВАНТИВНИ) МЕРКИ 

Превантивните мерки идентифицират етапите в процеса, при които опасностите могат 
да бъдат контролирани. 

След идентифицирането на опасностите, производителят на храни ще трябва да реши 
какви превантивни мерки, ако ще се прилагат такива, могат да се използват за всяка 
опасност (вж. табл. 1,2, 3). Превантивните мерки могат да бъдат физически;хи-
мически, или други фактори (обучение на персонала, инструкции), които могат 
да се използват за елиминиране или редуциране на идентифицираните опасности за здра-
вето. Следват няколко примера за превантивни мерки: сготвяне, пастьоризация, тер-
мична обработка, подкисляване, ферментация, дезинфекция, охлаждане, замразяване, 
метален детектор, ирадиация и др. 

Превантивните мерки, които ще бъдат включени: в НАССР-плана, могат да бъдат 
елемент от "Добрите производствени практики" или "Пререквизитни програ-
ми". Може да е необходима повече от една превантивна мярка за контролиране на 
дадена специфична опасност и повече от една опасност може да бъде контролирана 
посредством дадена превантивна мярка. Пример: Ако НАССР-екипът трябва да 
извърши анализ на опасностите при приготовянето на хамбургери от замразено 
говеждо месо, като потенциална опасност ще се посочат ентеричните патогенни 
организми, който се намират в използваното сурово месо. Топлинната обработка е 
превантивната мярка, която може да бъде използвана за елиминиране на тази опасност. 
При анализа на опасностите за всяка стъпка от технологичния процес (т.н. топлинна 
обработка) трябва да бъде посочена евентуалната опасност (т.н. ентеричните патогени) 
и съответната превантивна мярка. За предпочитане е всичко това да се представи в 
таблична форма (вж. таблица 7). 

НАРЪЧНИК ПО НАССР 



• W 

Таблица 7 
Таблична форма за идентифициране на опасностите и съответните 

превантивни мерки за отделните стъпки на процеса 

Стъпка (етап) Идентифицирана опасност Превантивна мярка 
Топлинна 

обработка 
Ентерични патогени 

% 

Топлинната обработка, която 
ще трябва да убие ентеричн-
ите патогени в значителна 
степен ( 

2.6.7.0ПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 

Стъпка 7 (Принцип 2). 
Критичната контролна точка (ССР) е такава точка, етап или операция, при която 

може да се прилага контрол и рискът за безвредността на храната може да бъде 
предотвратен, елиминиран или намален до допустими нива., т.е. контролна е тази 
точка, в която загубата на контрол може да доведе до недопустими рискове за 
здравето. Точките при приготвянето на храната, които могат да бъдат CCPs, включват: 
суровини, топлинна обработка, охлаждане, специфични санитарни операции, 
контрол на рецептурите на продукта, предотвратяване на кръстосаното за-
мърсяване и известни аспекти от хигиената на работниците и околната сре-
да. Например, топлинната обработка, която трябва да се извърши при специфична 
температура и за определено време, за да се разрушат микробните патогени, това е 
ССР. Охлаждането или приспособяването на дадена храна към определено рН ниво, 
свързани със спиране на размножаването на опасни микроорганизми, с пред-
отвратяването на опасността от образуването на токсини, също са CCPs. 

Много от точките при приготовянето на храната могат да се считат за контролни 
точки, но много малко от тях действително са критични контролни точки. 
Контролната точка е всяка една стъпка, точка или операция, при която биологичните, 
химичните и физичните фактори могат да се контролират. Проблеми, които не 

.оказват влияние върху безопасността на; храните, могат.да1 бъдат разглеждани в; 
контролните точки; обаче, тъй; като тези контролни точки не се свързват с 
безопасността на храните, те не се включват в НАССР-плана. . г 

, Различните фирми, които произвеждат една и съща храна, могат да поемат 
различна степен на риск за отделните опасности, както и различно да определят 
точките, стъпките или операциите, които са CCPs. Това може да се дължц на 
различията във всяка фирма, които касаят: схемата на технологичния процес, 
съоръженията, подбора на добавките, или пък различие в процеса, който се използва. 
Общите НАССР-планове могат да послужат за полезно ръководство, но е важно 
при изработването t на НАССР-плана на конкретната фирма да се вземат предвид 
уникалните условия в тази фирма. 

Критичните контролни точки трябва да бъдат внимателно идентифицирани и 
документирани. Освен това, те трябва да бъдат използвани единствено за целите на 
безопасността на продуктите. Посоченото на фиг. 2.5 "Дърво на решенията" ще бъде от 
полза на НАССР-екипа при определяне на това, кои отстъпките при приготвянето на храната 
трябва да бъдат определени като CCPs. 
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Фигура 2.5 

"Дървотд.на решенията " за определяне на критичните контролни точки. 

На въпросите J и 2 трябва да се отговаря за всяка суровина! 

На въпросите 3,4,5 и & трябва да се отговаря за всяка технологична стъпка на процеса 

Не Да Не Да 
^ I ^ Не е ССР(Стоп*) ^ I ^ 

! Тази стъпка на технологичния процес е ССР за тази опасност! 
* Отива се към следващата стъпка. 

"Дървото нарешенията" от фиг. 2.5 може да бъде полезно при идентифицирането на 
CCPs. На фиг. 2.5 въпросите 1 и 2 се отнасят до суровините, а въпросите от 3 до 6 се 
отнасят до технологичните етапи (стъпки). Ясно е, че някои от въпросите са подобни на 
тези, използвани при Идентифицирането на опасностите, поради логическата връзка меж-
ду опасности и CCPs. "Дървото на решенията" за определяне на CCPs за предварително 
идентифицирана опасност е просто едно средство (инструмент), което не е задължителен 
елемент на НАССР-системата. "Дървото нарешенията" не е заместител на експертните 
знания и оценки, т.е. определянето на CCPs може да е основано както на "Дървото на 
решенията", на експертна оценка и на данните от таблица 2. ; 

Във всеки технологичен етап, НАССР-екипът ще трябва да разгледа възможния 
резултат при отклонение на операции, регламентирани в Добрата производствена 
практика, в смисъл, дали такова отклонение може да бъде нежелателно, по отношение 
безвредността на храните и вероятността да се случи. Екипът трябва да помисли 
какво ще се случи с продукта по-късно. За вземане на решение е необходимо голямо 
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количество технически данни (вж. табл. 2). Ако анализът подскаже, че не е възможно да 
се контролират опасностите на даден етап и че опасността няма да бъде намалена до 
допустимо ниво в една следваща стъпка, то тогава технологичният процес или продуктът 
трябва да се модифицират така, че тази точка да се елиминира. . ___ 

В заключение трябва да се каже, че при определянето на критичните контролни 
точки (ССРJ, акцентът пада върху идентификация на източниците или на 
условията, водещи до опасности (биологични, химични и/ши физични), както и 
върху контролните (превантивни) мерки. 

\ Всички свързани с процеса опасности трябва да се контролират посредством 
контролни (превантивни) мерки, във всяка една критична контролна точка. 

За всяка ССР трябва да се подберат параметри за мониторинг, които ясно да 
доказват, че контролните мерки дават предварително очаквания ефект. 

2.6.8. УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТИЧНИ ГРАНИЦИ ЗА ВСЯКА КРИ-
ТИЧНА КОНТРОЛНА ТОЧКА 

Стъпка 8 (Принцип 3) 
Тази стъпка включва въвеждане на критерий, който трябва да се изпълни за 

всяка една контролна (превантивна) мярка, свързана със съответната ССР. 
Критичните граници на съответните критерии могат да се считат за граници на 
безопасността за всяка ССР. 

Най-често срещани критерии за критичните мерки са: Размери на продукта; 
Време; Температура; Влажност; aw; рН; Титруема киселинност; Консерванти; 
Концентрация на сол; Налично количество хлор; Вискозитет; Сензорни параметри. 

Критична граница за отделните критерии може да бъде цифрова стойност на 
различни параметри - геометрични, физични, химични, визуални наблюдения и др. 
Онези критични граници, които се основават на субективна преценка - визуална 
инспекция на продукта, процеса, манипулацията и др., трябва да бъдат подкрепени 
с инструкции, спецификации или със специално обучение. Например за процеса 
"сготвяне" на говежди котлети, за биологичната опасност "ентерични патогени", 
превантивната мярка е "топлинна обработка", критериите за тази контролна мярка 
са "Температура" и "Време", а критичните граници съответно - 68°С и 15 секунди. 

Критичните граници могат да бъдат извличани от такива източници, като 
регулиращи стандарти и упътвания, научна литература, експериментални 
изследвания и консултации с експерти. 

Критична граница се определя за всеки критерий, който трябва да бъде изпушен 
за всяка една превантивна мярка, отнасяща се до дадена ССР. Всяка ССР трябва да 
има една или повече от една превантивни мерки, които трябва да се регулират 
правилно, за да се осигури предпазване, елиминиране или редуциране на опасностите 
до допустимите нива. Фирмата производител носи отговорност за избраните 
критични граници пред проверяващите, които ще контролират идентифицираната 
опасност. 

Като пример за приложението на Принцип 3 може да се посочи приготвянето 
на говежди котлети^ Процесът трябва да бъде проектиран така, че да елиминира 
най-устойчивия на топлина вегетативен патоген, който би трябвало да се очаква, че 
се намира в продукта. Могат да бъдат заложени критерии, като температура, време и 
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дебелина на месните котлети. Техническата разработка на подходящите критични граници 
изисква точна информация върху вероятните максимални количества от тези 
микроорганизми в месото и тяхната топлоустойчивост. 

2.6.9. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (МОНИТОРИНГ) 
НА КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 

Стъпка 9 (Принцип 4) 
Мониторингът е планирано във времето измерване или наблюдение на една 

ССР относно нейните критични граници. Процедурите в мониторинга трябва да 
могат да открият липсата на контрол в ССР. По-нататък мониторингът трябва да 
даде тази информация своевременно, за да се направят необходимите промени-и да 
се осигури контрол на процеса с цел предотвратяване на излизането от критичната 
граница. Където това е възможно, донастройките на процеса трябва да се направят, ^ 
когато резултатите от мониторинга показват една тенденция към загубване на 
контрола в дадена ССР. Тези донастройки (промени в процеса) трябва да се извършат, 
преди да е настъпило отклонението. Данните от мониторинга трябва да се оценят 
от посочено лице с познания и власт, които му дават възможността да извърши 
коригиращи действия, когато има предпоставки за такива. Ако мониторингът не е 
непрекъснат, неговата честота трябва да бъде достатъчна, за да гарантира, че ССР е • 
под контрол. Повечето от процедурите за мониторинг на CCPs ще трябва да бъдат 
изпълнени бързо, тъй като те се отнасят за онлайн процеси!, в които няма време за 
дълги анализи. Физичните и химичните измервания често се предпочитат пред 
микробиологичното изпитване, тъй като те могат да се направят бързо и често пъти 
могат да дадат указания и за микробиологичен контрол на продукта. 

При някои храни, съдържащи биологично замърсяване, микробиологичното 
тестуване няма алтернатива. Но поради големия брой проби, които е необходимо да 
се направят, при верификация на дадедна НАССР-система е добре за определяне и 
проверка на надеждността на контрола на CCPs да се използва експресно 
микробиологично тестване. За целта могат да се въведат експресни методи и 
инструментариум, които различни фирми предлагат. В тази връзка може да се 
препоръча едно изключително практично средство за микробиологичен контрол на 
фирма "MERCK", която има представителство в България. Например много е 
подходяща тяхната система "Hy-Lite 2", която работи на принципа - АТФ 
(аденозинтрифосфат) метод. 

Всички записи на данни и документи в процеса на мониторинга на CCPs трябва 
да бъдат подписани от лицето (лицата), които провеждат мониторинга, както и от 
отговорен проверяващ служител от фирмата/Ангажирането на подходящи лица от 
персонала на фирмата за поемане на отговорност по време на мониторинга трябва 
да бъде документирано. 

Отделните работници, които извършват мониторинг на CCPs трябва да бъдат 
обучавани в техниката на контрол, като те трябва напълно да разбират целта и 
значението на мониторинга и да не допускат отклонения при контрола. Определените 
за целта работници трябва да имат готов (осигурен) достъп до CCPs и до 
калибрирания инструментариум, предназначен за НАССР-плана. 

Работникът, отговорен за мониторинга, трябва също така да регистрира дадена 
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хранителна операция или продукт, когато те не отговарят на критичните граници, за да 
може да предприеме незабавни действия по отстраняването на продукта. Всички отчети и 
документи, свързани с CCPs мониторинга, трябва да бъдат подписани или издадени от -
лицето, което извършва съответното наблюдение. Периодични проверки също са за 
препоръчване при контролното наблюдение на някои фактори от околната среда, като 
замърсяване от въздуха, от персонала и от санитарни операции. 

В заключение системата за мониторинг заедно с необходимите инструкции 
трябва да включва: 

Метод за мониторинг 
Честота на мониторинга 
Отговорното лице за мониторирането : ; 
Отговорното лице за оценяване на резултатите от мониторинга 
Указание за това, къде са документирани (записани) резултатите от 

мониторинга. 

2.6.10. ВЪВЕЖДАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Стъпка 10 (Принцип 5) 
За всяка ССР трябва да има специфични и документирани коригиращи (оздравителни) 

действия, които трябва да се извършат в случай, че резултатите от мониторинга показват, 
че в тази ССР има отклонения от критичните граници. Коригиращите действия трябва да 
осигурят обратното връщане на съответната ССР под контрол. Съгласно процедурата, 
която е установена за несъответстващи партиди продукти, те трябва да осигурят също 
така и връщане на продукцията от периода, в който ССР е била извън контрол. Предприетите 
коригиращи действия трябва да бъдат документирани в архива на НАССР-плана, заедно с 
регламентираните отговорности, процедури, инструкции и др. 

За коригиращите действия във всяка една ССР трябва да се състави съответен план. 
Предприетите коригиращи действия трябва да демонстрират, че ССР е поставена под 
контрол. Отговорността за предприетите коригиращи действия трябва да поемат лица, 
които са запознати с процеса, с продукта ис НАССР-плана. 

В заключение, коригиращите действия трябва да включват следните елементи: 
- Определяне и коригиране на причините за несъответствието; 

Определяне на диспозицията на продукта, който се намира в 
несъответствие; 

- Регистриране на предприетите коригиращи действия. 

2.6.11. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА (ВЕРИФИКАЦИЯ) НА 
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА НАССР-СИСТЕМАТА С НАССР-ПЛАНА 

Стъпка 11 (Принцип 6) 
Верификацията се дефинира като дейност, различна и допълваща мониторинга. Тя 

определя валидността на НАССР-плана и проверява дали НАССР-системата действува 
съобразно плана. 

. За да се верифицира (провери) дали НАССР системата работи точно, се използват 
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верификационни процедури и одити, включително вземане на проби чрез случайна извадка 
и анализ на същите. Честотата на проверката трябва да бъде достатъчна, за да потвърди, 
че НАССР-системата работи ефективно. 

Верификационните дейности включват: 
Съставяне на план-график за НАССР-верификация; 

- Валидиране на НАССР-плана; 
Одит на НАССР-плана; 

- Калибриране на средствата за измерване; 
Целево вземане на проби и изпитване. 

Тези дейности трябва да се осъществяват по време на разработване и изпълнение на 
НАССР-плана и поддържане на НАССР-системата. 

Примери за конкретни дейности по верификация на НАССР-системата са дадени в 
таблица 8, а пример за изготвяне във фирмата на график за НАССР-верификация - в 
таблица9 

Верификация трябва задължително да бъде направена: , 
- Рутинно или внезапно (непредизвестено), за да се уверим, че CCPs са под 

контрол; 
- Когато се появява загриженост (тревога) относно безопасността на 

продукта; .. 
- Когато има съмнения, че чрез храните се пренасят причинители на 

хранителни инфекции; "• 
За да се потвърди, че промените, произтичащи от измененията в един 
НАССР-план, са правилно реализирани; 
За да се оцени дали един НАССР-план трябва да се модифицира поради 
промяна: в процеса, оборудването, съставките на храната и др. 

Отчетът за верификацията може да включва информация за наличието и адекватността; 

на: . • • : 
- НАССР-плана и на лицето(лицата), което (които) са отговорни за прилагането и i 

актуализирането на този план; 
Отчетните данни за наблюдението на CCPs; 
Директното записване на данните от наблюдението на CCPs по време на 

; производствения процес; 
Правилното калибриране и доброто техническо състояние на средствата за 
измерване и контрол на процеса; 

- . Коригиращите действия за отклоненията; 
Методите за вземане и изпитване на проби, които се използват за верификация, 
че CCPs са под контрол; 
Модификациите на НАССР-плана; 

.--• Обучението и квалификацията на персонала, отговарящ за наблюдение на CCPs; 
- Дейностите по валидиране. 

Дейностите по верификация се провеждат от лица вътре в компанията, от експерти от 
външна организация и от официални контролни органи. Важно е лицата, които извършват 
верификацията, да имат подходящи технически експертни знания, за да изпълнят тази 
функция. 
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• Таблица 8 
' . ..•••.. .,• - \ 

Примери за дейности по верификация наНАССР-система 

А Дейности по верификация на НАССР-система по предварително А 
изготвен план 

I. Валидацията на НАССР-плана включва: 
1. Преглед на анализа на опасностите. 
2. Определяне на CCPs. 
3. Обосновка за критичните граници, базираща се на научна 
информация, изследвания и стандарти. 
4. Преглед на отчетите от НАССР-одити. 
5. Преглед на промените в НАССР-плана и причините за тези промени. 
6. Преглед на вече минали валидационни отчети. 
7. Преглед на информацията за оплаквания от консуматори. 
8. Преглед на връзката между НАССР-плана и GMP програмите. 

II. Одита на НАССР-плана включва: 
1. Преглед на НАССР-плана за неговата пълнота. 
2. Проверка дали, описанието на продукта и диаграмата на 
технологичния процес са верни. 
3. Проверка дали дейностите по мониторинга, коригиращите действия, 
процедурите за документирането им и съхраняването йм са подходящи 
и съответствуващи на НАССР-плана. 
4. Проверка дали процесите се изпълняват в рамките на установените 
критични граници. 
5. Проверка дали при отклонения от критичните граници, засегнатият 
продукт е бил контролиран и дали са били предприети съответни ко-
рективни действия. 

Ш. Калибрирането включва: 
1. Калибриране (юстиране) на системите за измерване и документира-
нето й. 
2. Честота на калибриране 

IV. Целевото вземане и изпитване на проби включва: 

1. Вземане на проби за оценка на доставчика и проверка на критичните 
граници за отделните стъпки на процеса. 

- • в 

Таблица 9 

Пример за изготвен във фирмата график за НАССР-верификация 

Дейност Честота Отговорност Кой ревизира 
1 Планиране на дейности 

по верификация <. • • 
Годишно или при 
промяна в НАСОР-
системата 

НАССР 
-координатор 

Мениджърът 
на предприятието 

2 Начална валидация 
на НАССР-плана. 

Преди или по време 
на началното 

Независим 
експерт и * 

НАССР-екипът 

НАРЪЧНИ К ПО Н А C C Р 



изпълнение на плана. 
3 Следваща валидация 

на НАССР-плана. 

f ' 

При промени, когато 
са променени крити-
чните граници, при 
значителни промени 
в процеса, при промени 
в оборудването, след 
провал в системата и др. 

Независим 
експерти* 

НАССР-екипът 

4 Проверка дали ССР 
мониторингът се 
осъществява както 
е описано в плана 
(напр. Мониторинг 
на температурата на 

топлинна обработка ^ 
на формовано смляно 
месо). 

Съобразно НАССР 
плана (напр. веднъж 
при промяна). 

Съобразно 
НАССР-плана 
(напр. отго-
ворник по 
производ-
ството) 

Съобразно 
НАССР-плана 
(напр. отговор-
ник ПО ; 
качеството) 

5 Преглед на 
регистрацията 
на мониторинга 
и на корективните 
действия, за да се -
покаже съответствието 
с плана. ? ; 

Според вариабилността 
на процеса и продукта. 

Отговорник 
по качеството 

НАССР- . 
екипът 

6 Целево вземане 
на проби и 
изпитвания 

В зависимост от 
степента на риска от, 
дадена опасност. 

Отговорник 
по качеството. 

НАССР-екипът 

7 Пълна верификация 
на НАССР-системата 

Годишно Независим 
експерт * 

Мениджърът 
на предприятието 

*Експерт извън колектива, който пише и изпълнява НАССР-пла-
на. Тоймоо/се да изисква допълнителна техническа експертиза, а 
също и лабораторни изследвания и тестови изследвания в пред-
приятието. 

2.6.12. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ЗАПИСИТЕ 

Стъпка 12 (Принцип 7) 
Всяка фирма, която използва НАССР-система, трябва да я документира и 

поддържа документацията в порядък, за да осигури съответствието на своята 
продукция с изискванията на законите и на другите нормативни документи. 

Точното записване на данните и съхраняването на-записите е от особена важност 
за ефективното функциониране на НАССР-системата. 

Следва примерен списък за документиране на НАССР-системата: 
N .. . 

а) Вид на документите и записите 
1 .Пререквизитни програми; 
2.Списък на НАССР-екипа и описание на отговорностите му; 

НАРЪЧНИК ПО Н А С С Р , . 



3 .Цел и обхват на НАССР-плана; 
; „ 4.0писание на продукта; 

5.Дефиниране на целевото използване на продукта (очаквания консуматор); . 
; б.Диаграма на технологичния процес (проверена на място); 

7.Анализ на опасностите; 
8.Определяне на контролните мерки; 
9.Определяне на критичните контролни точки; 
10.Определяне на критичните граници'за всяка ССР; ; 
11.Мониторинг на всяка ССР; , . 
12.Коригиращи действия за всяка ССР; м 
13.Записи, които се водят по време на функционирането на НАССР-плана за: 

- мониторинг на CCPs; j _ ' 
- , отклонения и свързани с тях коригиращи действия; 
- модифициране на НАССР-системата; 

14.План-график за одит на НАССР-системата; ; 

15.График и план за обучение на персонала; 
16.Записи по рекламации й връщане на продукцията; 
17.Отчети от одитите; 
18.Отчет на ръководството на фирмата и др. 

б) Контрол на документите 
Фирмата трябва да установи и поддържа документирани процедури за 

съставянето и контролирането на всички документи и данни, имащи отношение 
към НАССР- системата. Документите и данните, които касаят НАССР-системата, 
трябва да се проверяват и одобряват от оторизиран персонал преди тяхното издаване 
и промяната им. 

Трябва да бъде създаден пълен опис на документите, или друга еквивалентна 
процедура за контрол на документите, с която да се идентифицира текущият 
статус на всеки един документ. Този опис трябва винаги да е налице, за да може 
своевременно да се прекратява използването на невалидните или на вече остарелите 

.документи. 
Този вид контрол трябва да гарантира, че: 

- Изданията на съответните до^менти се намират на всички места, където 
се провеждат операции, имащи съществена важност за ефикасното 
действие на НАССР-системата. 
Вече невалидните, или остарелите документи, са били своевременно 
извадени от всички точки на тяхното издаване или използване, или по 
друг начин е осигурено, че те няма да се използват не по 
предназначението им. . -

- Всички остарели документи, които подлежат на съхранение за целите 
на юридическия контрол, или просто като носители на определено, 
познание, са по подходящ начин идентифицирани и архивирани. 
Документацията ще се запази за определен срок, който зависи от срока 
на съхранение на продукта, от законовите изисквания или от 
изискванията на консуматора на продукта. 

- Видът на промените е идентифициран в самия документ или в 
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подходящи приложения към него, когато това е по-практично. 

2.7.ДЕЙНОСТИ ЗА КОНТРОЛ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАССР-
СИСТЕМАТА 

а) Дейности за контрол на системата 
-Записи, свързани с НАССР-системата 
За документиране на действието на НАССР-системата трябва-да се правят 

определени и необходими записи (вж т. 2.6.12). 
-Контрол на несъответствуващата продукция 
Трябва да има установени документирани процедури, които гарантират, че 

партидите, произведени по времето, когато дадена ССР е била извън контрол, не 
могат да бъдат консумирани или употребени не по предназначението им. 

-Уведомяване и рекламиране на несъответстващата продукция 
; Като се има предвид, че" може да възникне ситуация, когато доставени на 

консуматора партиди се установява, че са опасни за здравето, фирмата производител 
трябва да, установи и да поддържа документирани процедури за уведомяване на 
заинтересованите страни (контролните /държавни органи и клиентите 
(консуматорите), както и за рекламиране и връщане на съответните партиди. Когато 
се установяват такива процедури, трябва да се обърне внимание на степента на 
детайлирането им от гледна точка на практическата възможност всяка партида 
продукти да може да се проследява както в процеса на производството, така и след 
нейната доставка до клиента. 

-Контрол на измервателните уреди и методите за измерване 
Уредите и приборите, които се използват при мониторинга на ССР и при 

валидирането, трябва да бъдат контролирани и калибрирани спрямо известни и 
валидни национални или международни стандарти. Когато няма такива стандарти, 
основата, спрямо която е извършена калибрацията, трябва да се документира. 
Методите, използвани при мониторинга на CCPs и при валидацията, трябва да 
бъдат подходящи и трябва да се осигури, че получаваните от тях резултати са 
възпроизводими и повтарящи се. Фирмата трябва да установи и поддържа 
документирани процедури за калибриране. 

б) Дейности по поддържане на НАССР-системата 
Поддържането на НАССР-системата се осъществява въз основа на: 

- обмен на мнения с НАССР-екипа; 
- обсъждане* на резултатите от верификацията; 
- промени в политиката на фирмата по безопасност на храните. 

НАССР-системата трябва да се актуализира и поддържа текущо. Дейностите 
по поддръжката трябва да бъдат част от прегледа и доклада на ръководството. Много 
съществен момент при поддръжка на НАССР-системата е комуникацията с НАССР-
екипа. 

Фирмата трябва да установи и документира процедури, които гарантират, че 
НАССР-екипът ще бъде информиран за: 

- внедряването на нови продукти; 
- промените в суровините и/или продуктите/обслужването; 
- промените в производствените системи/обзавеждането; 
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промените в производствените помещения, разположението на обзавеждането 
в и околната среда; v 

: - промените в програмите за почистване и дезинфекция; 
промените в системите за опаковане, съхранение и дистрибуция; . . 

- промените в нивото на квалификация на персонала и/или във възлагането 
на отговорностите; 

- предвижданите промени в начина на използване на продукта и 
консуматора и в групите консуматори на съответния продукт; г 

- съществените запитвания;от:външни заинтересовани страни и/или 
рекламации, които показват наличие на опасности за задравето, свързани 

; с продукта; 
- , промените в законодателните нормативни изисквания; 

изискванията на клиенти или други изисквания, които фирмата е решила 
да удовлетвори; 

- други условия/промени, които имат влияние върху безопасността на 
храните. , . • • 

НАССР-екипът трябва да осигури включването на тези промени в дейността си 
по поддържането на НАССР-системата. ; 
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РАЗДЕЛ 3. 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (СУК) 
И НАССР-СИСТЕМАТА 

3.1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА НАССР СЪС СУК 

Една ясно очертаваща се тенденция в съвременното управление на бизнеса е 
интегрирането на системите (на качеството и/или на околната среда) и със системите 
за безопасност на храните. Естественото развитие на този процес стартира с 
изграждането на тъй наречената GMP (добра производствена практика). След 
стационирането на тези GMP дейности се изгражда система за безопасност 
(НАСCP)^рретият етап е създаването на системи за управление и интегрирането 
им с GMP и НАССР. Разбира се, няма проблем да се създаде НАССР-система, 
след като фирмата е внедрила СУК според изискванията на стандарт от серията 
ISO 9000 . Дали ще се реализира едната или другата тенденция е въпрос на избор, 
но очевидно така или иначе въпросът за интегрирането на НАССР-система със 
СУК е актуален и изисква ио-подробно разглеждане. 

Развитието на СУК, тръгнали от контрол на качеството през осигуряване па 
качеството, към управление на качеството и интегрирането им със системите за 
безопасност просто налага да се откажем от контрола на хранителните продукти 
извън рамките на фирмата-производител. Това не бива да се разбира като пречка 
потребителят да защити своите права, респективно накърнени интереси, а по-скоро 
е свързано с това,„отговорността за контрола и за продукта като цяло да се 
концентрира напълно в производителя. С други думи, в случай на възникване на 
проблем производителят трябва документирано да докаже, че произведената от 
него продукция е в съответствие с изискванията на дадена система и от типа GMP 
и НАССР и по този начин обективно да защити себе си. 

3.2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ПО КАЧЕСТВО ОТ 
СЕРИЯТА СТАНДАРТИ ISO 9000:2000 

Тази система за нормативни документи съдържа само три стандарта: ISO 
9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000. В ISO 9000:2000 са изложени 
основните принципи и термини, отнасящи се до системи за управление на качеството. 
В ISO 9001:2000 са посочени основните изисквания към системите по качеството 
итовае единствения стандарт, по който се извършва сертифициране. ISO 9004:2000 
съдържа указания за по-нататъшно усъвършенстване ца СУК в посока тотално 
управление на качеството и не бива да се разглежда като ръководство за внедрявш ie 
на ISO 9001:2000. 

Основните принципи за управление на качеството са (ISO 9000:2000): 
• Ориентация към клиента - независимо от факта, че всички принципи са важни, 

. като че ли този е с най-шлямо значение. В минали години клиентът купуваше тона. косго 
му се предлага, т.е. водещ беше производителя. В условията на остра конкуренция кл пешът 
придобива изключителна важност. Трябва да се полагат усилия от всеки лроизиод1пел за 
привичане и задържане на клиенти. СУК трябва да следи и документира поведението на 
клиента и оценява удовлетвореността му. 

V:.FAEL« -spspf?-
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• Лидерство - тук под лидер не се разбира човек, чиито разпореждания се изпълняват 
безпрекословно, а ръководител, убеждаващ другите изпълнители да осъществяват това, 
което е добро за организацията. Лидерството трябва да бъде окуражавано и организацията 
трябва да създаде климат, в който то се цени и уважава. 

• Въвличане на персонала - организацията трябва да създаде климат, даващ 
възможност за пълно разгръщане възможностите на персонала и използването им за 
развитието и просперитета на организацията. 

• Процесноориентиран подход - принцип с изключително значение: ако всички 
дейности в една организация се управляват като процеси, то в резултат се получават 
качествени продукти. В този смисъл в една организация по-важен е процесът (процесите), 
а не организационната структура. Всеки процес в една организация трябва да има 
собственик, който да отговаря за неговите резултати, независимо колко структурни звена 
участват в осъществяването му. За всеки процес трябва да се определят входни и изходни • 
елементи, ресурси и документация, както и индикатори за успешното му протичане. 

• Системен подход на управление - в една организация протичат различни процеси 
(главни, второстепенни, на поддръжка и др.) в определен ред (последователни, паралелни, 
смесени). За да функционира организацията ефективно и ефикасно и да постига целите си, 
тези процеси трябва да се управляват като система. 

• Непрекъснато подобряване - организацията трябва да създаде климат толериращ 
усилията на персонала за внедряване на подобрения, без значение дали става дума за 
"взривни" подобрения (от типа "пробив") или за постепенни подобрения (от типа "стъпка 
постъпка"). , г 

• Вземане на решения на базата на факти - системата за управление трябва да 
документира данни, свързани с протичането на процесите и съответствието на продуктите. 
Ръководството на организацията трябва периодично да анализира такива данни и да предлага 
мотивирани решения на базата на констатираните факги. 

• Взаимноизгодни отношения с доставчиците - в пазарни условия, организацията 
трябва да поддържа взаимоизгодни отношения със своите доставчици на базата на доверие 
и взаимно уважение. Не бива да се забравя, че организацията трябва да избира такива 
доставчици, които да отговарят на нейните изисквания по отношение на доставяните 
суровини и материали, тъй като последните влияят сериозно върху качеството на 
продуктите на организацията. В този смисъл е важно организацията да оценява своите 
Доставчици, за да следи качеството на доставките във времето! 

Серията стандарти 9000 прави разлика между изисквания към СУК и изисквания към 
продуктите. В стандарт ISO 9001:2000 са посочени изискванията към система за 
управление на качеството - т.е. това е система за управление на организацията чрез 
информация за качеството на нейните процеси и продукти. Това означава, че ISO 9001:2000 
съдържа общи изисквания, които се прилагат към организации с различни големини, от 
различни отрасли и с различни видове продукти. 

3.3. ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА СУК ПО ISO 9001:2000 И НАССР f 

Наред със специфичнйте за СУК елементи на ISO 9001 се откриват и общи аспекти 
за двете системи (СУК и НАССР) \ например: г 

- създаване на процесен модел на функциониране на организацията; 
- очертаване на отговорностите и пълномощията; 
- описание на основните процедури и процеси; ; • 
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- приемане на идеята за система за собствен контрол между персонала; 
- разбиране на системния подход; 
- създаване на практически навици при работа с документи. 

Все пак, с цел по-голяма яснота, ще разгледаме онези раздели и подраздели от ISO 
9001, които имат непосредствено или косвено отношение към НАССР-системата. 

Раздел 4 - "Система за управление на качеството" 
Управление на документи 
НАССР също е документна система, т.е. следва да се създадат нови и използв 

съществуващите документи и техния вид и актуалност (ревизия, дата на последн; 
редакция и др.) следва да бъдат управлявани. 

Управление на записите 
Организацията трябва да поддържа архив, съхраняващ записите на СУК и НАССР. 

Резултатите от мониторинга и контрола трябва също да осигуряват необходимата 
индентификация и проследимост на продукта. Има смисъл архивирането на записите, 
свързани с НАССР, да е отделно от аналогични записи в СУК. 

Раздел 5 - "Отговорност на ръководството" 
Изисква се ръководството на организацията да създаде своя политика и да набележи 

цели за постигането й, включително и по отношение на НАССР-системата. Освен това 
ръководството трябва да осигури необходимите ресурси (човешки, материални и 
финансови) и за изграждане на НАССР-системата, да определи обхвата й, както и да 
дефинира правата и отговорностите на персонала във връзка с внедряваната система. 
Естествено е ръководството да включи в своята политика периодично преглеждане на 
системата с цел оценяване на ефективността й. 

Раздел 6 - "Управление на ресурси " 
Освен осигуряването на необходимите финансови, материални и човешки ресурси 

(виж раздел 5), организацията трябва да осигури необходимата инфраструктура, работна 
среда и да вземе мерки свързани с обучението и оценяване компетентността на персонала. 

От изключително значение е перосаналът да бъде обучен на принципите на СУК и 
НАССР и да бъдат създадени практически навици. Особеностите на обучението при 
НАССР-системата са свързани с принципите на НАССР и основните принципи на хранителна 
хигиена. Важно е да се оценяват ефективността на обучението и компетентността на 
персонала. 

Раздел 7 - "Осъществяване на продукта" 
Организацията трябва да планира дейностите по осъществяване на своите продукти и 

да документира отношенията със своите клиенти. 
Управление на проекта / разработката 
Производителят на хранителни продукти на етап проектиране на продукта трябва да 

се съобразява с концепцията НАССР в този проект. Ако производителят не разработва 
самостоятелно своя продукт, следва да се обърне към проектираща организация. С 
приключването на проектирането и наред с одобряването на продукта следва да има и 
проект за НАССР. 

Закупуване/снабдяване 
Особено внимание тук следва да се обърне на приемане на продукти с определени 

характеристики, на хигиената при приемане на суровините, както и на проследимост на 
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операциите и партидите. Необходимо е да се извършва оценка и класиране на доставчиците 
според способностите им да доставят суровини с определено качество на организацията. 

Управление на процеса на осъществяване на продукта . 
За всички по-важни стъпки на производствения процес следва да се разработят 

указания, съдържащи предварително зададени стойности на параметрите на процеса -напр. 
температура, рН и т.н. НАССР-системата управлява безопасността чрез елиминиране или 
редуциране на различните опасности (биологични, химични и физични). 

Във всяка организация следва да се създадат писани правила за входящ, междинен и 
краен контрол, като резултатите от контрола трябва да се документират. Особено внимание 
се отдава на наблюдението (мониторинга) на производствения процес в критичните точки. 

Идентификация и проследимост 
Тук се изисква идентификация на продукта през всички етапи и проследимост на 

продукта при приемането, в производството и при пазарната му реализация. 
Предпазване на продукта 
Тук се описва реда в складовото стопанство на организацията (складове за суровини, 

междинни складове, складове за готова продукция) в аспекти приемане, вътрешен контрол, 
съхранение, експедиции. Тук са дадени и идентификационните знаци с цел да се избегне 
объркването на суровини, заготовки и готови продукти. От гледна точка на НАССР-
системите се изисква описание на условията на транспортиране и съхранение (напр. 
температура) както и спазване на принципа FIFO (първи изваден, първи използван). 
Разделното складиране в "бели" зони (изолатори) в склада е друга важна мярка. Следва 
да се отбележат и изискванията към хигиената на средствата за транспорт и съхранение. 

Раздел 8 - "Измерване, анализ и подобряване" 
Вътрешен одит 
Вътрешният одит е един от начините на оценяване и поддържане на функционирането 

на СУК. Ефективността на една НАССР-система също трябва да бъде проверявана. 
Възможно е одитиране на двете системи в рамките на един вътрешен одит. Някои 
сертифициращи организации предлагат "безплатно" оценяване ефективността на НАССР-
системата в рамките на платения сертификационен одит на СУК. 

Управление на несъответстващ продукт 
\ Организацията трябва да създаде писани правила за управление (манипулиране) на 
несъответстващи суровини и продукти. Тук връзката с коригиращи действия и превантивни 
мерки е пряка. В производството на хранителни продукти се обръща особено внимание на 
проследяване на дефектна продукция и отзоваването й от пазара. 

Анализ на данни 
Организацията трябва да анализира данни, свързани със оценяване ефективността и 

ефикасността на СУК и да оцени възможностите за подобряване. Трябва да се събират и 
анализират данни от доставчиците, клиентите, процесите, продуктите и др. 

Коригиращи и превантивни действия 
Тези подраздели изискват да се анализират получените несъответствия (напр. 

рекламации или вътрешни грешки) ида се предприемат коригиращи и/или превантивни 
действия с цел недопускане на дефектна продукция. В НАССР-системата при анализ на 
опасностите се» определят превантивните мерки, а при мониторинг на-системата -
коригиращите действия. 

Непрекъснати подобрения 
Организацията трябва да планира и внедри процесите за измерване, анализ и 

подобряване, необходими да докажат съответствието на продукта, СУК и да се набелязват 
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мерки за подобряване ефективността и ефикасността на системата. 

След отчитане на гореизложеното следва да се оцени възможността да се интегрират 
двете системи. Възможоно е документите да бъдат подредени в общ наръчник, като на 
всеки рт тях се отбелязва дали се отнася до СУК или до НАССР. Възможоно е създаването 
на отделни наръчници за СУК и за НАССР, ако се прецени за необходимо. Досегашната 
практика показва, че създаването на общ Наръчник на базата на разделите на ISO 9001:2000 
е по-добрия вариант. 

3.4.УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ 

След оценката на рисковете при суровините, междинните и крайните продукти и 
идентифицирането на критичните точки в процеса на преработка, следва да се прецени 
какви мерки за управление на качеството съществуват, за да се използват за управление, 
свързано с резултатите, получени в споменатит е точки. 

Съществен проблем тук е, използвайки принципите на системите за управление, как 
да управляваме и системата НАССР ? Преди това нека обясним по-подробно идеята за 
системи за управление чрез един пример. 

Пример: Планираме ново производство. За тази цел внасяме цяла линия. Обучаваме 
ръководители и изпълнители/Осигуряваме производството. При стартирането му обаче ' 
се оказва, че качеството на произведената продукция е различно от качеството на друг 
производител, който има същата линия. . 

Защо? v 
• Дори при перфектен план, практически е невъзможно да се упражнява пълен контрол 

върху всички фактори, влияещи върку крайния продукт. 
С други думи трябва да се отчита факта, че на практика винаги се работи с 

реални (виж фиг. 3.2), т.е. различаващи се от идеалния (виж фиг. 3.1) процеси. 

П р о ц е д у р а Процес П р о д у к т П р о ц е д у р а Процес П р о д у к т 

Определен начин за 
извършване на една 
дейност или процес 

Съвкупност от взаимосвързани 
или взаимодействащи си 

дейности, които превръщат 
увходните елементи в изходни^ 

Резултат от процес 

Входни 
елементи 

| 
Суровини 

Какво означава 
висококачествен 

продукт или продукт с 
високо качество ? 

Продукт с високо качество показва висока 
степен, до която съвокупност о т присъщи 
характеристики (параметри на продукта) 

удовлетворяват изисквания (към продукта) 

ВИСОКО качество Висока степен на удовлетворяване 
на изисквания 

Фиг.3.1 Идеален процес, създаващ високо качество 
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Входни 
елементи 

Суровини 

СТР. 78 

Смущения(отклонения от очаквано качество) 

В реална ситуация върху процеса на производство непрекъснато оказват 
влияние различни смущения и за да гарантираме високо качество, ние 
нямаме друг избор освен принудително да отстраняваме влиянието на 

споменатите смущения, т.е. да управляваме процеса. 
Ако оставим нещата да се развиват от само себе си (на принципа 

"колкото - толкова"), ние ще станем свидетели на деволюцията на 
собствената си организация и изхвърлянето и от пазара. 

[ Фиг.3.2 Реален процес, създаващ високо качество чрез управление I 
Изход от ситуацията: 
Дори да сме създали ефективен план за стартиране в правилна посока, ние 

трябва да следим процеса и да го коригираме при отклонения от планираната цел. 

Системите за управление са средства за предаване и преработване на информация 
' от и за процеса, за да се реализират целите на управлението. 

Как да управляваме НАССР-системата? 
Основно правило в системите за управление е, че тяхната жизнеспособност се дължи 

на въртенето на т.н. цикъл на управление или цикъл на Деминг. Този цикъл се състои от 
.четири групи дейности (виж фиг.3.3): " . J 

• Plan (планиране); 
• Do (изпълнение); 
• Check (проверка); 
• Action (създаване на писани правила или предприемане на други действия) 
НАССР-системата е система за безопасност, т.е. основните данни, събирани, 

документирани и архивирани от системата са свързани с безопасността на продукта. Този 
процес може да бъде вътрешен и външен за фирмата: 

• Външен (рекламации, жалби, оплаквания, заведени дела и др.). 
• Вътрешен (анализ на опасностите и анализ на данните, получени при мониторинг и 

контрол на критичните точки, контрол на доставчика и др.), т.е. тук се отчитат всички 
опасности за продукта. Нека сега приемем, че са формулирани проблеми (или проблемни 
области) на базата на вътрешна и/или външна информация. Нищо друго не остава на 
ръководството, освен да стартира цикъла на Деминг. С други думи, анализира се проблемът, 
планират се мерки, минимизиращи или изключващи появяването му (Plan), изпълняват се 
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Фигура 3.3 Цикъл па Деминг (PDCA цикъл) 
планираните мерки (Do), проверява се (Check) дали резултатите говорят за това, че 
влиянието на проблема е минимизирано (отстранено) и ако това е така, се създават (Action) 
- писани правила за начините, по които опук нататък ще се изпълнява дейността, така че 
да се намали (отстрани) влиянието на проблема. 

Ако резултатите от проверката не покажат намаляване (отстраняване) влиянието на 
проблема, то вероятно сме работили върху симптомите, а не върху причините, 
предизвикали проблема и в този случай трябва да се върнем на етап анализ, да преоценим 
причините, които според нас предизвикват проблема и отново да стартираме цикъла на 
Деминг. 

Ако при анализиране на регистрираните контролни точки (по-точно на отклоненията 
от тях) установим несъответствие, то стартира процедурата за коригиращи действия 
в посока - параметрите на продукта/процеса да бъдат под контрол. Ако при същия 
анализ не се установят несъответствия, но се открият тенденции, които в близко или 
далечно бъдеще биха довели до несъответствия, то стартира процедурата за 
превантивни действия с цел да се предотвратят потенциални несъответствия. Ако 
анализът не открие потенциални или реални несъответствия, то това означава, че 
процесът е под контрол и не се очакват проблеми с безопасността на продукта. Тъй 
като често става дума за анализиране и на данни, то е възможна още една допирна 
точка между НАССР и СУК - прилагане на статистически и други методи за управление 

• на качеството. • 
Естествено гореописаното се отнася не само до контрола на параметрите на процеса 

и продукта, а би могло да се пренесе и върху триадата продукт - процес - система. С 
други думи, верифицирайки процеса и продукта чрез същите методи, бихме могли да 
валидираме цялата НАССР-система от гледна точка на ефективното й функциониране. 
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3.5 ISO 9004:2000 - ПЪТЯТ КЪМ ТОТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО ч • 

Вече отбелязахме, че стандарт ISO 9004:2000 разширява изискванията към СУК. 
Без да влизаме в подробности, можем да отбележим като разлика между и ISO 900.1, че 
ако последния съд ържа изисквания за оценяване удовлетвореността на клиента, то първият, 
освен това, изисква оценяване на удовлетвореността на персонала и система за 
самооценяване на организацията. Ако ISO 9001 акцентира върху ефективността на 
системата, то ISO 9004 държи освен на ефективността, и на ефикасността на системата. 
Важното тук е, че ISO 9004 със своите изисквания трасира пътя към тотално управление 
на качеството. 

От фиг. 3.4 се вижда, че така широко популярните системи за управление на 
качеството съвсем не са върхово постижение в областта на мениджмънта. Често това се 
разбира като липса на необходимост да се разработва СУК по ISO 9001, а да се пристъпи 
направо към по-високия модел (IBEC, BEM, CAF и др.). Не бихме препоръчали подобен 
подход. СУК, разработена в съответствие с изискванията на ISO 9001 е много стабилна 
основаза развитие на системите за управление (чрез съответствие с изискванията на ISO 
9004, IBEC, BEM и т.н.) и за интегрирането им със системите за 
безопасност, екология и др. За да се добие по-добра представа 
за степента на развитие на различните модели на фиг. 3.5 е 
показано примерно количествено 
изражение ISO 9001 и по-високите 
модели. 

Фиг. 3.4 Развитие на системите за управление на 
Ka4ecTBOTo(InternationaI Business Excellence Class 

— IBEC, международен,клас за бизнес 
съвършенство; Total Quality Management-TQM, 

тотално управление на качеството; European 
Foundation for Quality Management - EFQM, 

Европейска фондация за управление на 
качеството) 

фиг. 3.5 Количествен израз на съотношението между различни модели на 
системи за управление 

Както се вижда на фиг. 3.5, за да се върви към по-висок модел от типа ВЕМ 
(Business Excellence Model - модел на бизнес съвършенство) на EFQM е 
необходимо базово ниво от поне 600 точки по скалата на ВЕМ. Без да влизаме в детайли 
е редно да отбележим начина, по който се получават точките за присъждане на наградата 
за бизнес съвършенство. Скалата има максимално 1000 точки, групирани в различни 
области и по различни критерии. Едната част от тези критерии са свързани с предпоставки 
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и очаквания, които следва да бъдат подкрепени от резултати (втората част критерии). 
Видно е от фиг. 3.6, че очакванията са свързани с лидерство, процеси, ресурси 
(включително персонал), политика и стратегия за провеждане на тази политика на 
организацията. Резултатите са пряко свързани с функционирането на организацията-
(бизнес постижения), но сериозен акцент се дава на клиентите, персонала и обществото. 

Подобрения и обучение 

фиг. 3.6 Формиране на оценка за присъждане на награда за бизнес съвършенство 
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тези системи със ситеми за безопасност и екология от една страна и заразвитие на подобни 
системи в посока на по-усъвършенствани модели(фиг.3.7). 

Фиг. 3.7 Система за качествено управление на базата на ISO 9001 и ISO 9004 

От гледна точка на новата редакция на стандарта ISO 9001 и връзките между него и 
НАССР, е уместно да се отбележи, че при ISO 9001:2000 процесът на управление, както и 
механизмът за самооценяване са още по-ясно дефинирани. С други думи, този стандарт 
позволява да стартира цикълът на Деминг толкова пъти, колкото е необходимо и дори, тъй 
като няма производство без проблеми, тази дейност да не спира (внедряване на 
непрекъснати подобрения), като едновременно с това се валидира и системата (процедурата 
за самооценяване). 

; Тук е мястото да отбележим, че без да желаем въвеждане на нова терминология, 
не случайно сме заменили понятието системи за управление на качеството с понятието 
системи за качествено управление. Смислово акцентираме върху понятието "управление 
на организацията чрез информация, свързана с качеството". В тази връзка бихме дали и 
една по-точна, според нас, интерпретация на понятието НАССР. 

H(hazard) A(analysis) and C(critical) C(control) P(points) = HACCP 
а именно: 
H(hazard) A(analysis) and C(critical) M(management) P(points) = HACMP 

Проблемът е в това, че английската дума control означава и контрол, и управление. 
На български език двете думи не са пълни синоними. Иначе казано, системата НАССР е не 
само "научно обоснована и систематизирана концепция, точно определяща специфичните 
опасности и мерките за контролирането им, с цел да се осигури безопасност на храните", 
но и система, която чрез информацията, получена в критичните точки, управлява 
безопасността на продукта. 
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Приложение 1 

Р Е Ч Н И К 

на основните термини насистемите за качество 
и безопасност на храните 

Accreditation body: 
Акредитационен орган: 

Организация, която има пълномощия, най-
често от националното правителство, да 
акредитира органи, такива като сертифи-
кационни/регистриращи органи за систе-
ми по качество, на изпитвателни лабора-
тории и т.н. 

Accredited Laboratory: 
Акредитирана лаборатория'. 

Акредитирана лаборатория е тази, която е 
била прегледана и утвърдена от национал-, 
но признат акредитационен орган, съглас-
но EN45001 или национален еквивалент. 

Assessment: 
Оценяване: 

Процес на оценяване, включващ докумен-
тална проверка, одит на място, анализ и 
отчет. ** 

Calibration: 
Калибриране: 

Набор от операции, които сравняват кали-
бър или стойности, отчетени от средства 
за проверка, измерване и изпитване, с из-
вестен еталон, при определени условия. 

Certification: 
Сертификацш: 

Дейност, извършвана от трета (независи-
ма) страна, което потвърждава съответс-
твието на даден продукт, процес или ус-
луга с изискванията на съответен стандарт 
или друг нормативен документ. 

Certification Body/Registrar: 
Сертификационен/ 
регистриращ орган 

Сертификационен/регистрационен орган 
е квалифицирана организация, акредити-
рана от национален акредитационен ор-
ган да извършва одити на системи по ка-
чество и безопасност на храни. • 

Cleaning: 
Почистване: 

Отстраняване на замърсяване - биоло-
гично, химично и/или физично. 

Consulting: 
Консултиране: 

За нуждите на НАССР и QS 9000 консул-
тирането е предоставянето на обучение, 
разработване на документация или помощ 
при внедряването на системите при кон-
кретен клиент. 

Contamination: 
Замърсяване (заразяване): 

Попадане на чужди тела от биологично, 
химично или физично естество в храни-
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.: s v телен продукт или хранителна среда, които на-
рушават безопасността на храната. 

Gontrol Measure (Prevantiv 
Measure): 
Контролна мярка 
(Превантивна мярка): 

Всеки акт и действие, които могат да се 
ползват, от да се избегне или предотврати 
опасност за храната или да се намали рис-
кът до приемливо ниво. 

Control Point: 
Контролна точка: 

, • « . . . . 

Всяка една стъпка от процеса, в която за-
губата на контрол не води до нежелателни 
и недопустими рискове за здравето. 

Corrective Action (Remedial 
measure): 
Коригиращо действие 
(Оздравителни мерки) 

.. r 

Всяко действие, което трябва да се пред-
приеме, когато резултатите от наблюдение-
то на критичните контролни точки показ-
ват, че процесът е извън контрол, т.е. пред-
приемане на действие за отстраняване на 
несъответствие. 

Criterion: 
Критерий: 

Установена гранична стойност (или толе-
ранс) на показател или характеристика с 
физично, химично или сензорно естество. 

Critical Control Point (ССР): 
Критична контролна точка: 

«% 

Стъпка от процеса, в която трябва да се 
прилага контрол и която е важна за пре-
дотвратяване или отстраняване на дадена 
опасност за безопасността на храната или 
за намаляването и до едно приемливо ни-
во, т.е. точка, в която загубата на контрол 
може да доведе до недопустими рискове 
за здравето. 

Decision Tree for ССР: 
Дърво на решенията за ССР: 

Последователност от въпроси за подпома-
гане на определянето дали дадена стъпка 
на процеса (контролна точка) е критична 
контролна точка (ССР). 

Critical Limit (CL): 
Критична граница: 

Прагова стойност на критерий, която раз-
деля приемливата от неприемливата стой-
ност, т.е. стойност на даден параметър (хи-
мичен, физичен или биологичен),; който 
трябва да бъде контролиран в дадена ССР, 
за да се сведе до минимум рискът от даде-

• на опасност. 

Cros-contamination: 
Кръстосано замърсяване: 

Замърсяване на продукта при кръстосва-
не йа потока на продукта и на персонала. 
Тук трябва да се има предвид и недопус-
тимо кръстосване на зоната за доставка 
на суровините и зоната за експедиция на 
готовия продукт. 

Deviation: Отклонение, с което е невъзможно да се 

НАРЪЧНИК ПО НА ССР . 



«>.«1. >—ЛД CTP. 88 

Отклонение: достигне контролираната критична граница 
(CL). Г 

Desinfection: 
Дезинфекция: 

Химически и/или физически методи на 
действие, целящи намаляване на броя на 
микроорганизмите до ниво безопасно за 
храните. :..•.-

Food Chain: 
Хранителна верига: 

Всички звена, свързани с производството 
и с реализацията на хранителни продук-
ти, т. е. всички сектори от производителя 
до потребителя (от отглеждането, приби-
рането на реколтата, преработката, произ-
водството, дистрибуцията, търговията, до 
приготвянето на храната за консумация). 

Food Hygiene: 
Хигиена на храните: 

Предприемане на всички необходими мер-
ки по време на производството на храни, 
тяхното съхранение и дистрибуция, за да 
се гарантира сигурността на потребителя. 

Food safety: 
Безопасност на хранате: 

Състояние на храната по цялата хранител-
на верига, което гарантира, че тя няма да 
предизвика'заплаха за здравето на консу-
матора, когато е употребена според пред-
назначението й. 

Food Suitagility: 
Годност на храната: 

Сигурност, че храната е приемлива за кон-
сумация в съответствие с проектираната 
употреба. 

GHP (Good hygiene practice) Добра производствена хигиена 

GLP (Good laboratory practice) Добра лабораторна практика 

j 

HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Point): 

Анализ на опасностите и контрол на кри-
тичните точки 

Hazard Analysis: 
Анализ на опасностите: 

Процес на събиране и оценяване на ин-
формацията за опасностите, свързани с бе-
зопасността на храните, с цел да се реши 
кои от тях са значими и трябва да бъдат 
включени в НАССР- плана. 

HACCP Audit: 
HACCP -odum: 

Дейност по проверка на място, основана 
на извадка, използвана за определяне на 
ефективното внедряване на документира-
ната система за безопасност на храните и 
качеството на доставките. 

HACCP Control: Предприети необходими действия, за да 
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НАССР-контрол: се осигури и поддържа съответствие с кри-
териите, които са установени в НАССР-
плана. 

HACCP Monitor: 
НАССР-мониторинг: 

Планирана процедура за наблюдение или 
измерване на контролни параметри, за да 
се оцени дали дадена критична контролна 
точка (ССР) сс намира под контрол. 

НАССР Plan: 
НАССР-план: 

Документ, съставен на основата на прин-. 
ципите на НАССР, за да осигури контрол 
на опасностите, които са значими за безо-
пасността на храните в конкретен процес 
на съответно звено в съответна точка от 
хранителната верига. 

НАССР System: г 

НАССР-система: 
Система, която определя, оценява и кон-
тролира значимите за безопасността на 
храните опасности. 

HACCP-system documentation: 
Документация на НАССР-система: 

Тази документация включва всички доку-
менти по НАССР-системата и поддържа-
нето й (Наръчник по качеството, НАССР-
план, процедури, инструкции, записи и 

. др-)-

НАССР Team: -
НАССР-екип: 

Групата от хора, които отговарят за разра-
ботването, внедряването и поддържането 
на НАССР-плана. Тази група трябва да е 
от мултидисциплинарни специалисти. 

НАССР: Validation: 
Утвърждаване на НАССР: 

Потвърждаване чрез изследване или пред-
ставяне на обективни доказателства, че 
елементите на НАССР-плана са ефектив-
ни. 

НАССР Verification: 
Проверка на НАССР: 

Потвърждаване чрез изследване, изпита-
ния и други средства за оценяване, които 
се ползват в добавка към мониторинга на 
критичните контролни точки, че е налице 
съответствие на НАССР-системата с 
НАССР-плана. 

Hazard: 
Опасност: 

, Биологичен, химичен или физичен замър-
сител (агент) на храна, който има потен-
циалната възможност да причини вреда на 
здравето на човека. 

Hazard analysis: 
Анализ на опасностите: 

Процес на събиране и оценяване на ин-
формация за опасности и условия, воде-
щи до присъствието им, за да се вземе ре-
шение кои от тези опасности са значими 
за безопасността на храните и следовател-
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• но трябва да бъдат включени в НАССР-пла-
! на, т.е. оценка и управляване на риска при на-

личие на съответни опасности. 

Hazard(s) Severity: 
Тежест на опасността 
(опасностите): 

Този термин означава величината илй сте-
пента на сериозност на опасността (опа-
сностите). 

ISO (International Standarts 
Organisation) 

Международна организация по стандарти-
зация. 

; % 

Job Instruction: 
Работна инструкция: 

Описва работата, проведена в една фун-
кция в дадена компания, т.е. отговаря на 
въпроса - как? 

Nonconformity: 
Несъответствие: 

Несъответствието е процес, който не от-
говаря на изискванията на системата. 

Prerequisite Programs: 
Предпоставъчни програми: 

Процедури и Добри производствени прак-
тики, които служат като основа на НАССР-
системата. 

Primary production: 
Първична продукция: 

Продукти или суровини, които се добиват 
в някои звена на хранителната верига, нап-
ример при жътвата, клането, доенето, ри-
болова. 

Process Flow Diagram: 
Диаграма за протичане на 
процеса 

Схематично представяне на последовател-
ността от стъпки или операции при произ-
водството на даден хранителен продукт,; 
включително продажбата и дистрибуция-
та. V.-.'K; \'Г 

Procedures: 
Процедури: 

Документирани процеси, които нормално 
се използват, когато работата влияе върху 
повече от една функция или отдел на фир-
ма. 
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Приложение 2 

Списък на по-важните български нормативни документи 
f (закони и наредби), свързани с хранителната хигиена 

и безопасността на храните 

1; Закон за ветеринарномедицинската дейност - обн. ДВ. бр. 42 от 05.5.1999 г., изм. 
ДВ. бр. 83 от 19.9.2003 г. 

2. Закон за храните - обн. ДВ. бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. ДВ. бр. 102 от21.11.2003 

* 

3. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните-обн. ДВ. 
бр. 62 от 28.7.2000 г., изм. ДВ. бр. 100 от 14.11.2003 г. 

4. Наредба№23 (МЗ) от 17.5.2001 г. за условията и изискванията за представяне на 
хранителна информация при етикетирането на храни-обн. ДВ. бр. 53 от 12.6.2001 

5. Наредба № 7 (МЗ и МЗГ) от 08.4.2002 г. за хигиенните изисквания към 
предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за 
производство и търговия с качествени и безопасни храни - обн. ДВ. бр. 40 от 
19.4.2002 г, изм. ДВ. бр. 59 от 01.7.2003 г. , 

6. Наредба № 8 (МЗ) от 16.4.2002 г. за изискванията към използване на добавки в 
храните - обн. ДВ. бр. 44 от 29.4.2002 г. ;; 

7. Наредба № 21 (МЗ) от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за 
чистота на добавките, предназначени за влагане в храни - обн. ДВ. бр. 104 от 
06.11.2002 г. 

8. Наредба № 15 (МЗ) от 28.6.2002 г. за изискванията към използване на ароматични 
продукти в храните - обн. ДВ. бр. 70 от 19.7.2002 г. 

9. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека -
обн. ДВ. бр. 89 от 20.9.2002 г., изм. ДВ. бр. 114 от 30.12.2003 г. 

10. Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни 
цели-обн. ДВ. бр. 11 от06.2.2001г.,изм. ДВ. бр. 96от09.11.2001 г. 

11. Наредба № 9 (МЗ) от 18.4.2002 г. за изискванията към използването на 
екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки -
обн. ДВ. бр. 44 от 29.4.2002 г. 

12. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти - обн. ДВ. бр. 107 
4от 15.11.2002 г.? в сила от 01.8.2003 г. 

13. Наредба № 1 (МЗ, МИ и МОСВ) от 07.1.2002 г. за материалите и предметите от 
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пластмаси, предназначени за контакт с храни-обн. ДВ. бр. 13 от 05.2.2002 г. 

14. Наредба № 24 (МЗ, МИ и МОСВ) от 17.5.2001 г. за хигиенните изисквания към 
материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни 
- обн. ДВ. бр. 56 от 22.6.2001 г., изм. ДВ. бр. 13 от 05.-2.2002 г. 

15. Наредба№ 6 (МЗ) от 28.3.2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват 
с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им - обн. ДВ. бр. 3 8 от 
12.4.2002 г. . 

* 

16. Наредба№ 11 (МЗ) от 11.7.2000 г. за нормите за максимално допустими количества 
микотоксини в храните - обн. ДВ. бр. 58 от 18.7.2000 г. 

17. Наредба№ 12 (МЗ) от21.5.2002 г. за нормите за максимално допустими количества 
от тежки метали като замърсители в храните - обн. ДВ. бр. 55 от 04.6.2002 г. 

18. Наредба № 5 (МЗ) за хигиенните норми за пределно допустимите количества от 
химични и биологични замърсители в хранителните продукти - обн. ДВ. бр. 39 от 
18.5.1984 г., изм. ДВ. бр. 55 от 04.6.2002 г. 

19. Наредба № 6 (МЗГ) от 18.3.2002 г. за мерките за контрол на остатъци от 
ветеринарномедицински препарати и замърсители от околната среда в живи животни 
и продукти от животински произход - обн. ДВ. бр. 32 от 29.3.2002 г. 

20. Наредба за изискванията към бързо замразените храни - обн.^ДВ. бр. 114 от 
06.12.2002 г., в сила от 08.12.2003 г. 

21. Наредба № 3 0 (МЗГ) от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните 
. изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на 

млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно 
обработено мляко и млечни продукти - обн. ДВ. бр. 1 от 02.1.2001 г., изм. ДВ. бр. 
111 от 26.11.2002 г. 

22. Наредба № 3 (МЗГ) от 10.1.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания в 
млекодобивните стопанства - обн. ДВ. бр. 5 от 17.1.2003 г. 1 

23. Наредба№ 7 (МЗГ) от 19:3.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към 
животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара 
на прясно месо - обн. ДВ. бр. 34 от 03.4.2002 г. 

24. Наредба№ 17 (МЗГ) от 10.5.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при 
производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от 
животински произход - обн. ДВ. бр. 49 от 17.5.2002 г. 

25; Наредба № 31 (МЗГ) от 24.7.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при 
производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки - обн. 
ДВ. бр. 78 от 13.8.2002 г. ' ; 

26. Наредба № 15 (МЗГ) от 25.4.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към i 
птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на | 

„ Т';̂  , прясно птиче месо -обн. ДВ. бр. 49 от 17.5.2002 г. | 

' 27. Наредба№ 8 от 12.3.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане | 
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на пазара на месо и субпродукги от домашни птици - обн. ДВ. бр. 28 от 23.3.2001 

28. Наредба №10 (МЗГ) от 04.5.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните 
' изисквания при производството и продажбата на рибни продукти - обн. ДВ. бр. 42 
' от 23.5.2000 г., изм. ДВ. бр. 97 от 13.11.2001 г. и бр. 99 от 20.11.2001 г. 

29. Наредба №11 (МЗГ) от 04.5.2000 г. относно минималните хигиенни изисквания 
към рибните продукти, обработвани и съхранявани на борда на риболовните кораби 

• - обн. ДВ. бр.42 от 23.5.2000 г., изм. ДВ. бр. 97 от 13.11.2001 г. 

30. Наредба № 32 (МЗГ) от 30.11.1999 г. за ветеринарно-санитарните изисквания и 
контрол на стоковите тържища-обн. ДВ. бр. 108 от10.12.1999 г. 

f 
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