СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЪРЗО СЪОБЩАВАНЕ ЗА
НАЛИЧИЕ НА ОПАСНИ ХРАНИ И ФУРАЖИ (СБСХФ)
РЕГЛАМЕНТ № 178/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) ОТ 28 ЯНУАРИ
2002 ГОДИНА, С КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ, СЪЗДАВА СЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРОЦЕДУРИ В ОБЛАСТТА НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ - ЧЛЕН 50
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12 ЯНУАРИ
2005 ГОДИНА ЗАОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИСИСКВАНИЯТА ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ - ЧЛЕН 29

НОТИФИКАЦИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ / ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИОННА НОТИФИКАЦИЯ
1
2
3

Реагираща държава:
Референтен номер на контактната
точка:
Нотификация по системата
СБСХФ:

предупредителна нотификация
нотификация за отхвърляне на границата
информационна нотификация
уведомителна нотификация
Номер:

4
5
6

Вид на последващата информация:
Дата на реагиране:
Страни, сигнализирани за
предприемане на мерки:

7
8
9

Засегнат продукт:
Идентификация на продукта:
Засегната пратка (пратки):

10
11
12

Друга информация:
Лице за контакт:
Използвани секции:

13

Приложени документи:
(компресиран формат)

14

Каква информация може да се
предоставя на трети страни?2
Причина:

15

/

/

/

□ последващи рискове и опасности
□ последващи мерки
□ последваща проследимост
□ здравен сертификат
□ единен ветеринарен
документ за внос / единен
Може ли да се предоставя на
документ за внос:
□ фитосанитарен сертификат трети страни?1
□ публично предупреждение / □
□
съобщение за пресата
□
□ аналитичен доклад
□
□ фактури / документи за
□
доставката
□ снимки
□ оценка на риска
други:
Никаква

1

Документите не може да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако не е отбелязано съответното
поле в тази колона.
2
Полета 8 (идентификация на продукта); 9, 33-47 и 49-66 (данни за проследимост) и 10-15 не може да
бъдат предоставяни на трети страни, освен ако не са посочени тук.
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1

ОПАСНОСТИ:
16

Категория на опасността:

17
18

Установени опасности:
Резултати от тестовете:

19

Анализ на контролна проба:

(потенциално) патогенни микроорганизми
фалшифициране
алергени
лош или недостатъчно строг контрол
биозамърсители (други)
биотоксини (други)
химично замърсяване (други)
състав
добавки за фуражи
добавки за храни
чужди тела
генетично модифицирани организми / нови храни
тежки метали
промишлени замърсители (други)
миграция
микотоксини
органолептични аспекти
дефектна / неправилна опаковка
замърсяване с паразити
остатъци от пестициди
радиация
остатъци от ветеринарни медицински продукти
заплахи / изнудване / биотероризъм
Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии TSE
други:
/ /
/ /
аналитични единици
%
°С
/kg
BQ/kg
µg/kg – ppb
µg/kg / dm2
µg/l
CFU/g
CFU/100g
CFU/ml
g/100g
g/kg
mg/kg – ppm
mg/l
mg/kg сухо вещество
mg/dm2
MPN/g
MPN/100g
ng/kg – ppt
pg/kg
pg WHO TEQ/g
наличие/25g
наличие/10g
наличие/g
никакъв, в процес, потвърден, непотвърден:
аналитични единици
%
°С
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/

/

2

/kg
BQ/kg
µg/kg – ppb
µg/kg / dm2
µg/l
CFU/g
CFU/100g
CFU/ml
g/100g
g/kg
mg/kg – ppm
mg/l
mg/kg сухо вещество
mg/dm2
MPN/g
MPN/100g
ng/kg – ppt
pg/kg
pg WHO TEQ/g
наличие/25g
наличие/10g
наличие/g
20
21

Вземане на
проби

22
23

дати:
брой на взетите
проби:
метод:
място:

24
25

Лаборатория:
Анализ

26
27
28

Засегнати лица:
Вид на заболяването / симптоми :

/

/

/

/

/

експедитор
търговец на дребно
търговец на едро
вносител
преработвател
входящ граничен пункт
производител
други:

обработване на
пробите/
аналитична
матрица:
метод за анализ:

МЕРКИ:
29

Доброволни мерки:

□ продукт (който подлежи на) връщане след приканване на
потребителите / връщане на експедитора / изтегляне от пазара
□ продукт (който подлежи на) унищожаване / преетикетиране
□ продукт (който ще бъде) използван като .....
□ физическо обработване – обработване с киселина / обелване /
замразяване / термична преработка / сортиране
□ информиране на получателите
□ предупреждение на обществеността / съобщение за пресата
(хиперлинк)
друга / повече информация: .....
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3

30

Задължителни мерки3:

31

дата на влизане в сила:

32

продължителност:

□ продукт (който подлежи на) връщане след приканване на
потребителите / връщане на експедитора / изтегляне от пазара
□ продукт (който подлежи на) унищожаване / задържане / връщане
/преетикетиране / конфискация
□ продукт (който ще бъде) използван като .....
□ физическо обработване – обработване с киселина / обелване /
замразяване / термична преработка / сортиране
□ информиране на получателите
□ предупреждение на обществеността / съобщение за пресата
(хиперлинк)
□ засилени проверки
друга / повече информация: .....

ПОПЪЛА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ Е ВЪРНАТ СЛЕД ОТХВЪРЛЯНЕ НА
ГРАНИЦАТА:
33

Място на експедиция:

34

Дата и час на експедиция:

35

Дестинация:

36

Транспортно средство:

37

Маршрут на експедицията:

38

□ Трансшипмънт (директно
претоварване):
Номер(а) на контейнера(и) / Номер(а) /
на пломбата (пломбите):
/

□ произход

други:
въздушен товарен превоз
кораб за насипни товари
кораб контейнеровоз-майка (над 750 контейнера - 40 фута дължина
за 1 контейнер или над 1500 контейнера – 20 фута дължина за 1
контейнер)
кораб контейнеровоз (под 750 контейнера - 40 фута дължина за 1
контейнер или под 1500 контейнера – 20 фута дължина за 1
контейнер)
влак
товарен автомобил
друга / повече информация:

39

/
/

ПРОСЛЕДИМОСТ НА ПАРТИДАТА / ПАРТИДИТЕ:
40
41
42

Здравен сертификат:

номер(а):

/

/

/

дата (дати):

/

/

/

/

/

/

Номер(а) на единен ветеринарен

3

В случай, че партидата е върната или изпратена за унищожаване, тогава трябва да се попълнят
полета 33-39
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4

43
44
45
46
47

документ за внос / Номер(а) на
единен документ за внос:
Срок на годност
използване до
дата:
най добър
преди дата:
продажба до
дата:
Описание на
брой на
партидата
единиците:
общо бруто /
нето тегло /
обем на
партидата:

48

Страна на произход:

49

Изберете вида на
фирмата
износител в трета
страна;
преработвател;
производител;
търговец / брокер
Изберете вида на
фирмата
износител в трета
страна;
преработвател;
производител;
търговец / брокер.

50
51

52
53
54

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

единици – кг / тон / л / куб.м
единици – кг / тон / л / куб.м
единици – кг / тон / л / куб.м
единици – кг / тон / л / куб.м

наименование:
улица + номер:

държава:

пощенски код
+ град:

одобрителен /
регистрационен
номер:

наименование:
улица + номер:

държава:

пощенски код
+ град:

одобрителен /
регистрационен
номер:

ДИСТРИБУЦИЯ:
55 Дистрибутирано от:

56

57
58
59

60
61

Изберете вида на
фирмата
Експедитор в страна
от Европейската
икономическа
общност (EИО);
вносител в страна от
EИО.
търговец на дребно;
търговец на едро.
Изберете вида на
фирмата
експедитор в страна

изберете
фирма
преработвател;
производител.
изберете
фирма
преработвател;
производител.
наименование:
улица + номер:

държава:

пощенски код
+ град:

одобрителен /
регистрационен
номер:

наименование:
улица + номер:
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държава:

5

62

64

от EИО;
пощенски код
вносител в страна от + град:
EИО;
търговец на дребно;
търговец на едро.
Дистрибуция в страни членки на
Европейския съюз:
Приложен списък за дистрибуцията: □

65

Износ за трети страни:

66

Приложен списък за дистрибуцията:

63

одобрителен /
регистрационен
номер:

□

подчертани номера: информация, която се изисква (информация от съществено значение)
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