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Този наръчник има за цел да разясни
правилата, които трябва да се
спазват от всички производители и
търговци на фермерски и
занаятчийски стоки, за да се осигури
безопасността на храните на
фермерските пазари. Основните
изисквания са свързани с
подготовката, обработката и
продажбата (включително
предлагането на безплатни мостри)
на храни или напитки, независимо
дали са предварително опаковани
или се продават на място.
Наръчникът не е подробна
инструкция, но в него ще намерите
информация за това как да получите
допълнителна помощ за някои от посложните въпроси, свързани с
безопасността на храните.

Фермерските пазари са обект на рутинна проверка
от страна на служителите на Областните дирекции
по безопасност на храните, които могат да ви
посетят в деня на провеждане на пазара.
Фермата или други обекти, в които се осъществява
вашия бизнес също могат да бъдат обект на
проверка.

ХИГИЕННИ ПРАВИЛА КОНТРОЛ НА
ОПАСНОСТИТЕ
Независимо дали сте търговец или
производител, законът поставя изисвания да
се идентифицират и контролират
възможните опасности, свързани с
търговията на храни (например подходящи
условия на съхранение). При една проверка
контролните органи проследяват дали сте
запознати със спецификите на вида храна,
която приготвяте или продавате и дали
осигурявате подходящ контрол за
предотвратяване на бъдещи проблеми с
храните. При някои бизнеси това изисква
разработването на цялостна система за
безопасност на храните (обекти, които
включват дейност преработка). Мерки са
необходими за всички търговци на
фермерските пазари. Най-важните от тях
са описани в следващите страници.

1. ТРАНСПОРТ

• Храните, транспортирани до пазара
трябва да бъдат опаковани, покрити или
поставени в подходящи съдове, за да се
предотврати замърсяване. Превозните
средства и контейнерите (съдовете за
съхранение) трябва да се поддържат
чисти и в добро състояние, а храната
трябва да се съхранява отделно от
другите предмети.
• Картонени кутии и хартиени щайги са
добро решение за по-голямата част от
селскостопанска продукция, но за хлебни
продукти и меса са нужни по-висок клас
материали, като например метални или
пластмасови щайги/кутии.

• Високо рисковите храни трябва да се
съхраняват под 4- 6°С, за да се
предотврати развитието на опасни
бактерии. Тези храни включват меки или
полу-твърди сирена, други млечни продукти,
приготвено месо и зеленчуци, пушени меса,
риба и рибни продукти. При по-голям обем
от тези продукти, при тяхното
транспортиране трябва да се използват
транспортни контейнери или други
транспортни средства.
• Най-често транспортирането на храни
се извършва чрез лични автомобили на
участниците в пазара. За транспортирането на продукти от животински произход
се прилагат изискванията по Наредба №
26 от 14 октомври 2010 г. за
специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход.

2. ПОДГОТОВКА
• Повърхността/дъските, които използвате
при приготвянето на храната трябва да са
гладки и непромокаеми, така че да могат да
се почистват внимателно. Ако използвате
дървени маси, трябва да имате наличен
найлон или друг подходящ материал за
покриването им.
• Необходимо е многократно измиване и
подсушаване на ръцете. Ако не е осигурено
място за миене, трябва да донесете свои
собствени материали за тази цел. За
търговците, които продават неопаковани
храни като месо, или храни с висок риск
като варени меса, млечни продукти и морски
дарове, задължително трябва да е на
разположение мивка с топла вода, сапун,
хартия за еднократна употреба.
• Чисто защитно облекло е необходимо при
обработката и разопаковането на
храната.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ХРАНИТE И ПРОДАЖБА
• За да се избегне евентуално замърсяване,
храната не трябва да се поставя директно
върху пода. Всяка неопакована храна
трябва да е разположена най-малко 45
сантиметра от земята.
• Уверете се, че високо рисковите храни и
ниско рискови храни са добре разделени
едни от други. Oтделете добре суровите
храни от готвените такива. Високо
рисковите храни трябва да бъдат защитени
от директен контакт, кашляне или кихане в
района на излагане.
• Проверявайте температурата на
охладените храни регулярно и записвайте
стойностите в дневник. Уверете се, че
знаете температурата на храната, която
продавате и имайте решение какво да
правите, ако тя не е с нужните показатели.

• Редовно избърсвайте работните
повърхности с чиста (за предпочитане за
еднократна употреба) кърпа, използвайки
вода или дезинфектант.
• Ако пазарът не разполага с кошчета за
смет, уверете се, че имате чували или
контейнери за отпадъци.
• При предлагане на безплатни мостри, за
добра хигиена осигурете коктейлни пръчици
за еднократна употреба. Излагайте само
малки количества храни извън хладилните
кутии и хладилните витрини.
• Повечето неопаковани храни като например
плодове и зеленчуци трябва да бъдат
продавани като се използва одобрена везна
за теглене (с метрологична пломба). Важно е
да знаете, че не е разрешено да се
използват домакински везни за определяне на
нетното тегло. Трябва да използвате везни,
които са "маркирани" като годни за търговски
цели и които са подходящи за вашите цели.
Има стриктен контрол на този тип
съоръжения от инcпeктopитe нa Дъpжaвнaтa
aгeнция зa мeтpологичен и технически
контрол.

4. ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА
• Сладка, торти и други такива храни,
несъдържащи млечни продукти, се считат
за ниско рискови. Въпреки това, има някои
продукти, на които трябва да се обърне
специално внимание при преработката –
например: кисели краставички, лютеници,
песто и ароматизирани масла. Ако
рецептата или преработката е
недостатъчна, могат да се появят опасни
бактерии и токсини.
• Важно е също потребителите да
получават информация за съхранението и
срока на годност. Най-сигурният начин да
се определи срока на годност на тези
продукти е те да бъдат тествани в
лаборатория.

• Суровините и приготвената храна
трябва да бъдат разделени едни от
други, за да се избегне кръстосано
замърсяване.
• Винаги измивайте ръцете си преди и
след обработка на сурови меса.
Храната трябва да бъде приготвена
старателно като при подготовката
трябва да достигне вътрешна
температура не по-ниска от 75°С.

5. ОБУЧЕНИЕ
• Търговците на фермерски и занаятчийски
стоки не са задължени да преминат курс по
хигиена и безопасност на храните, но
трябва да имат разбиране за основните
принципи за безопасна работа при
приготвяне на храна.
• Ако приготвяте високо рискови храни, ще
трябва да бъдете обучени до нивото,
необходимо за вашия бизнес.
• Съгл. Закона за храните (Чл. 23, ал.2), във
всеки производствен обект трябва да
работи лице, което е обучено за контрол
на храните. Организаторите на вашия
пазар или контролните органи могат да
изискват доказателства за преминато
обучение.

6. ОСНОВНИ МЕРКИ
ЗА ХИГИЕНА
• Всяко лице, което работи с храни трябва
да има валидна лична здравна книжка.
Личните здравни книжки се съхраняват на
достъпно място и се представят за
проверка при поискване от контролните
органи.
• Всяко лице, което е в контакт с храни
трябва да поддържа добра лична хигиена и
да носи чисто защитно облекло. Да не се
пуши, яде или пие по време на процеса на
подготовка на храната. Измивайте ръцете
си винаги преди рестартирането на
работа.
• Старателно измивайте ръцете си преди и
след работа с храни, след използване на
тоалетната, след обработка на храна или
изхвърляне на отпадъците, след всяка
почивка.

• Не е допустимо лицата, боледуващи или
носители на болест, за която има
вероятност да се предаде чрез храна,
или такива, които страдат от
инфектирани рани, кожни инфекции,
възпаления или стомашно разстройство
да боравят с храни. Такива лица не
трябва да имат достъп до разопакована
храна най-малко за 48 часа след като
симптомите са изчезнали.
• Поддържайте цялото оборудване и
повърхности чисти и дезинфекцирани.
• Избягвайте ненужната обработка на
храната. Използвайте торбички, пликове
и ръкавици.

7. СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА
ХРАНИТЕ
(ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Всички бизнеси от хранителната
промишленост трябва да имат
подготвена документация за добри
хигиенни, производствени и търговски
практики, в която да бъдат опоменати
възможните рискове по време на процеса
на преработка, които да бъдат
наблюдавани и контролирани. Видът на
системата зависи от типа бизнес.

Използвайте нашия безплатен инструмент,
за създаване на HACCP планове:
https://myhaccp.localfood.bg/

• Бизнеси, които произвеждат ниско рискови
продукти, като продажбата на зеленчуци
например, трябва само да следват добрите
хигиенни практики. Ако обаче бизнесът
включва и производство, той трябва да има
изградена и документирана HACCP система.

• Всекидневно лицата, извършващи директни
доставки водят дневник, който съдържа: вид
на продукта; количество на директната
доставка; дата на производството и дата
на доставката; място на доставката; име и
подпис на производителя. Дневникът се води
ежедневно на фермерския пазар с цел
проследимост на продадената стока.

Трябва ли да съм
регистриран?

Всички обекти, които
обработват или продават
храни или напитки на
територията на фермерските
пазари трябва да са
регистирани бизнеси.

Областни дирекции
по безопасност на храните
За да се регистрирате, свържете
се с Областните дирекции по
безопасност на храните.

Част от документите, които могат да ви
бъдат поискани са:
• Регистрация като земеделски стопанин
• Номер на животновъден обект/пчелин
(за млечни продукти, пчелни продукти,
яйца, месо)
• ЕИК от Търговския регистър за
вписаните в него търговци, ЕИК по
БУЛСТАТ за регистрираните субекти,
друг официален документ за
учредяването и съществуването на други
юридически лица
• Сертификати за биологично
производство (ако е налице такава
претенция върху опаковката)
• Свидетелство от Патентното ведомство
за регистрирана търговска марка или
заявление за регистрация на търговска
марка
• Декларация за собствена продукция

ПРОДАЖБА НА МЕСО
ОТ ФЕРМАТА ДО
КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ
Има редица правила и норми за продажба
на месо и месни продукти в зависимост от
статуса и състоянието на помещенията,
където месото е нарязано или съхранявано.
Земеделските производители имат право да
подготвят месото в стопанските помещения
след заколването в кланицата (във връзка
със спазване на хигиенните изисквания) и да
продават месото на крайния потребител
директно във фермата или на фермерския
пазар.

Терминът "краен потребител" означава
всеки клиент, който купува месо и го
използва за себе си. Той не включва
бизнеси, които купуват и препродават
дадена продукцията.

Продажбата на фермерски млечни и месни
продукти може да става на място от
обекта на производство или от мобилна
хладилна витрина в същата и/или една
съседна административна област според
Наредба 26 за директните доставки.
Преработката се извършва в обект за
търговия на дребно, регистриран по чл. 12
от Закона за храните, като фермера
трябва да бъде собственик, ползвател или
наемател. Фермерите, които продават
сурово мляко само от фермата си, трябва
да бъдат регистрирани по Закона за
ветеринарно медицинската дейност.

етикетиране
ИЗИСКВАНИЯ
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Има задължителна информация за храните,
която се поставя директно на опаковката
или на етикета, прикачен към нея.
Етикетите трябва да са видими, ясно
четливи и незаличими, когато е необходимо,
поставени върху опаковката на продукта
или на етикет, прикачен към нея. Обърнете
внимание, че не се допускат никакви
съкращения. Задължителните данни трябва
да са посочени на език, който е лесен за
разбиране от потребителя, или на няколко
езика, ако е необходимо.
Нетното тегло, наименованието и
действителното обемно съдържание на
алкохол на продукта (ако приложимо)
трябва да са в едно и също зрително поле.
Височината на шрифта трябва да е поголяма или равна на 1,2 mm. При опаковки
или контейнери, чиято повърхност е с площ
по-малка от 80 cm2, височината на
шрифта трябва да е по-голяма или равна
на 0,9 mm.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РЕКВИЗИТИ НА
ЕТИКЕТА СА:
• Наименование на продукта - името на
храната трябва да е достатъчно
точно, за да информира купувача за
истинската ѝ същност.
• Списък на съставките в низходящ ред
спрямо процентното им съдържание трябва да започва с термина
"съставки". Процентното съдържание
на някои от съставките се изписва
задължително, когато те са част от
наименованието на продукта.
Списък на съставките не е
задължителен при:
• Храни, които се пакетират на място
и такива, които съдържат една
единствена съставка
• Плодове, зеленчуци
• Сирене, масло, мляко, без добавена
сол или други добавки

• Вещества, причиняващи алергии или
непоносимост.
Алергени са фъстъците, млякото,
синапеното семе, зърнените култури,
съдържащи глутен и др. Трябва да са
отбеляза-ни с удебелен шрифт, големи
букви или друг стил на писане, за да
се различават от останалите
съставки. При липса на списък със
съставки за отбелязване на
алергените се включва следното
изречение: „Съдържа орехи, фъстъци и
други ядки“. Изписването на алергените
не е задължително, когато от
наименованието на продукта се
разбира, че той съдържа алергенни
съставки.

• Нетно количество на храната само за предварително пакетирани
храни
• Срок на годност - изписва се
„Най- добър до:“, когато в датата е
посочен определен ден. Изписва се
„Годен за употреба до края на“ във
всички останали случай
Срокът на годност не е
задължителен за:
- Тестени изделия, които се
консумират в рамките на 24 часа
- Плодове, зеленчуци
- Вина
- Алкохолни напитки над 10% алк.
- Оцет, Сол, Захар и др.

• Партиден номер - трябва да
започва с буквата "L"
• Условия за съхранение и/или
условия за употреба, ако са
необходими. Условията за
съхранение трябва да са
разположени в близост до срока на
годност.
• Име и адрес на производителя
• Енергийна стойност - за храните,
които се предлагат само на място и
за занаятчийски храни не е
необходимо да се определя
енергийната стойност.

Създайте свои етикети в
www.localfooddesign.com

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ЕТИКЕТИРАНЕ НА
ПРОДУКТИ, ПРОДАВАНИ В
НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ
ИЛИ ОПАКОВАНИ НА
МЯСТО
Етикетирането на храните не е
задължително, когато тяхното
количество се измерва в
присъствието на потребителя и
когато не са предварително
опаковани в потребителска
опаковка. Въпреки това сте
задължени да изброите алергенни
съставки и трябва да информирате вашите клиенти, ако поискат
тази информация. Например,
могат да бъдат отбелязани на
тебела на щанда, за да бъдат
лесно разгледани, за всеки един
от вашите продукти.

Върху транспортната опаковка
(кашона, шайгата) са
задължителни данните:
• наименование на храната
• срок на годност
• името или търговското
наименование и адресът на
производителя
• партида

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ЕТИКЕТИРАНЕ НА
ПРОДУКТИ,
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ОПАКОВАНИ ПРЕДИ
ПРОДАЖБА
При предварително опаковани
храни се изискват следните реквизи
на етикета: наименование на
храната, състав, като алергените
се отбелязват с подчертаване или
удебеляване, нето тегло,
маркировка за партидата, към
която принадлежи храната
(партиден номер с буква L отпред
и например датата на
производство), датата на
производство и срок на годност.

• Хранителни претенции
(незадължителна информация)
Има и други строги изисквания във
връзка с хранителните претенции,
които може да обозначите към някоя от
съставките. Ако желаете да използвате
някоя от следните условия, като
например свежи, ест-ествени,
автентични, традиционни, чисти и други
подобни вземания, преди това моля
запознайте се с Регламент 1924/
2006г.
• При малки опаковки
За опаковки с площ по-малка от 10см2
задължителни са само данните
наименование, списък на съставките и
алергени, нетно количество и срок на
годност
• За етикетите на мед
Освен задължителната информация
като срок на годност, име и контакти
на производителя, начин на съхранение
се добавя и произход на меда, пчелин
№, удостоверение за регистрация №.

• За алкохолни напитки
При напитки, съдържащи повече от
1,2 обемни процента алкохол, се
посочва процентното съдържание
алкохол, последващо от"% vol.""алк.".
• За етикетите на месото
Ако продавате месни продукти,
задължени сте да посочите
процента на месни съставки в
продукта. Това следва да се изчисли
въз основа на теглото на крайния
продукт. За сурови продукти като
колбаси това ще бъде по рецепта.
Изисква се изписването на страна
на произход; минимален срок на
трайност или обозначението
"Използвай преди", последвано от
конкретна дата, тъй като месото е
храна, която от микробиологична
гледна точка подлежи на бърза
развала.

Редактори:
проф. Ангел Ангелов
и Вяра Вягова

Наръчникът се издава с подкрепата на Фондация
„Америка за България“- www.us4bg.org
Всички мнения и твърдения, изразени в него, са такива
на Фондация LocalFood.bg и не отразяват непременно
възгледите на Фондация „Америка за България“ или
на нейните директори, служители или представители.

