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Доклад за изследвани проби от млечни продукти за наличие на немлечни мазнини
В изпълнение на Заповед № РД 11-438/21.03.2016 г. за периода 22.03.2016 –
07.04.2016 г. включително са извършени проверки в обекти за търговия на дребно с храни
на територията на цялата страна. При проверките инспектори от отдел “Контрол на
храните” от съответната Областна дирекция по безопасност на храните в присъствието на по
един представител на дирекция “ПАВ” на МЗХ и от ЦУ на БАБХ взеха проби от млечни
продукти за лабораторно изпитване за наличие на немлечни мазнини (мининум 15 бр.) сирене, кашкавал и масло, произведени в РБългария и други държави членки на ЕС. По
време на извършване на проверките не е имало налични млечни продукти с произход трети
страни в търговската мрежа на страната.
При проверките са взети 424 проби за лабораторно изпитване за наличие на
немлечни мазнини от млечни продукти (сирене, кашкавал и масло), произведени в
Република България – 393 бр. и други държави членки на ЕС – 31 бр., както следва:
Сирене – 155
Кашкавал – 153
Краве масло – 116
От 393 проби с произход Република България от производители от всички региона
на страната, разпределението е:
Сирене – 153
Кашкавал – 146
Краве масло – 94
Проби с произход други ДЧ – общо 31 (кашкавал – 6, краве масло – 22 и сирене – 2).
След извършените първоначално изпитвания в 9 от пробите се установи наличие на
немлечни мазнини.
При направеното лабораторно изпитване наличието на немлечни мазнини се
потвърди в 8 от пробите, което е около 2% (1,89%) от общия брой взети проби (424 бр.)
Предпирети мерки към партидите в които е установено наличие на немлечни
мазнини в сиренето до момента:
Количества продукти насочени за преопаковане като имитиращ продукт - над
4500 кг.;
- Количества насочени за унищожаване – над 2600 кг.;
- Издадени актове за установяване на административно нарушение -3 бр.
Количествата сирене включват и партиди, в които лабораторно не е доказано наличие
на растителни мазнини, но по решение на бизнесоператорите са предприети постриктни мерки към компрометираните доставчици.
-

При направения анализ на информацията се установи следното:




Пробите с наличие на немлечни мазнини са само от краве сирене, не
предварително опаковано и се предлага от витрината на търговските обекти;
Сиренето е доставено в търговските обекти не директно от производителя, а чрез
складове за търговия на едро, в три от случаите складът доставчик е един и същ;
При някои от направените проверки за проследимост не се гарантира достоверно
произхода на сиренето, във връзка с което е уведомена Прокуратурата.

Предприети са следните мерки от страна на официалния контрол:









Ежедневен официален контрол на бизнес операторите (5 производствени
предприятия и 6 склада за търговия на едро), включващ количества на доставени
и реализирани храни, документи за произход, с търсене на кръстосано
съответствие, чрез ежедневна комуникация между инспекторите, контролиращи
тези обекти;
Извършване на тематични проверки в обекти за търговия на дребно, в които се
предлагат непредварително опаковани храни, включително и в които се извършва
опаковане на млечни продукти на място, по разработена технологична
документация, както и вземане на проби официален контрол. Проверките ще се
извършват по предварително зададени критерии (с акцент проследимост и
етикетиране на млечни продукти по изготвен чек лист);
Извършване на тематични проверки в складове за търговия на едро, включително
и в които се извършва преопаковане на млечни продукти на място, по разработена
технологична документация както и вземане на проби официален контрол.
Проверките ще се извършват по предварително зададени критерии (с акцент
проследимост и етикетиране на млечни продукти по изготвен чек лист);
В предстоящите проверки, във връзка с летния туристически сезон, в обектите
извършващи “all inclusive”, детски лагери и др., ще се наблегне и на проверки за
проследимост и етикетиране на предлаганите млечни продукти;
След обобщаване на информацията от извършените проверки ще бъде изготвен
анализ от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ за определяне на рискови
производители, доставчици и търговски обекти, като на следващ етап от тях ще
бъдат обект на официално пробовземане за изпитване на немлечни мазнини в
млечни продукти от щандовете в търговската мрежа;

