
 1

СЪДЪРЖАНИЕ 

Процедури, основани на системата за анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки (НАССР)............................................................................................4 

Въведение ...................................................................................................................................4 
1. Обхват .....................................................................................................................................5 
2. Термини, определения и съкращения..................................................................................5 
4. Пререквизитни програми и мерки (ДПХП) ........................................................................7 
5. Описание на НАССР изследването и плана........................................................................9 

5.1. Подготвителен етап ....................................................................................................................................9 
5.2. Анализ на опасностите (Принцип 1 на НАССР) ......................................................................................9 
5.3. Определяне на Критичните контролни точки (ККТ) (Принцип 2 на НАССР)....................................10 
5.4. Критични граници за ККТ (Принцип 3 на НАССР) ..............................................................................11 
5.5. Система за мониторинг на ККТ (Принцип 4 на НАССР)......................................................................11 
5.6. Поправителни мерки за ККТ (коригиращи действия - Принцип 5 на НАССР) ..................................11 
5.7. Верификация (проверка) на Системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки 
(НАССР системата - 6-ти принцип на НАССР) ............................................................................................11 
5.8. Съставяне на документация - 7-ми принцип на НАССР .......................................................................13 

6. ................................................................................................................................................23 
Източници на патогенни микроорганизми в храни и суровини ..................................................................23 
Източници на патогенни микроорганизми в храни и суровини и контролни мерки.................................24 
Химични опасности (Х) ..................................................................................................................................25 
Физични опасности (Ф) ...................................................................................................................................25 
Карта за определяне на опасностите / контролни мерки..............................................................................26 
Определяне на критичните контролни точки (Принцип 2)..........................................................................27 
Карта за определяне на критичните контролни точки (ККТ) ......................................................................28 
Контролни критични точки, критични граници, мониторинг и корективни мерки ..................................29 
Съхранение при минусови температури - във фризер..................................................................................30 
Термична обработка КТТ 2 .............................................................................................................................30 
Топлинно съхранение на готова кулинарна продукция ККТ З....................................................................31 
Проверка (верификация) и водене на записи ................................................................................................31 
Обобщен НАССР план ....................................................................................................................................32 
Контролна карта на проверка на НАССР плана............................................................................................33 

Система за самоконтрол.............................................................................................35 

I. Сгради, помещения и технологично оборудване..............................................................35 
II.  Приемане на суровини и храни. Съхранение ..................................................................35 
III. Лична хигиена на персонала.............................................................................................36 
IV. Технологична обработка на храната ...............................................................................36 
V. Обучение на персонала ......................................................................................................36 
VI. Контрол върху вредителите .............................................................................................37 
VII. План за осигуряване безопасността на храните............................................................37 

Процедура за работа, основана на принципите на НАССР .....................................38 
Стандартна процедура за работа "Помистване и дезинфекция на контактни повърхности"....................38 
Проверка (верификация) и водене на записи ................................................................................................40 

Инструкции ...................................................................................................................41 

Инструкции за измиване на ръцете........................................................................................41 
1. Предназначение............................................................................................................................................41 
2. Описание на дейността................................................................................................................................41 
3. Приложения..................................................................................................................................................41 

Инструкция за смяна на работното облекло .........................................................................42 
1. Предназначение............................................................................................................................................42 



 2

2. Описание на дейността................................................................................................................................42 
3. Приложения..................................................................................................................................................42 

Инструкция за съхраняване на лични вещи и облекло ........................................................42 
1. Предназначение............................................................................................................................................42 
2. Описание на дейността................................................................................................................................42 

Инструкция за дезинфекция ...................................................................................................43 
1. Предназначение............................................................................................................................................43 
2. Описание на дейността................................................................................................................................43 
3. Приложения..................................................................................................................................................43 

Инструкция за контрол на възрастта и дезинфекцията на пресни яйца от птици, преди 
влагането им за приготвянето на храните .............................................................................44 

1. Предназначение............................................................................................................................................44 
2. Описание на дейността................................................................................................................................44 
3. Приложения..................................................................................................................................................44 

Инструкция за съхранение и дезинфекция на кокоши яйца ...............................................45 
Инструкция за размразяване на замразени храни ................................................................46 

1. Предназначение............................................................................................................................................46 
2. Описание на дейността................................................................................................................................46 
3. Приложения..................................................................................................................................................46 

Инструкция за извършване на входящ контрол на суровини, храни, опаковъчни и други 
материали .................................................................................................................................47 

1. Предназначение............................................................................................................................................47 
2. Описание на дейността................................................................................................................................47 
3. Приложения..................................................................................................................................................48 

Инструкция № 1.......................................................................................................................49 
Инструкция № 2.......................................................................................................................49 

Дейности: Идентифициране на опасностите и контрол ...........................................50 

Обобщаващи таблици за анализ на опасностите във всяка стъпка от диаграмата на 
основните дейности в заведението за хранене .....................................................................50 
Дейност: Закупуване........................................................................................................................................50 
Дейност: Получаване на суровини .................................................................................................................51 
Дейност: Съхранение в сух склад...................................................................................................................52 
Дейност: Хладилно съхранение......................................................................................................................53 
Дейност: Складиране във фризер ...................................................................................................................53 
Дейност: Първична обработка ........................................................................................................................54 
Дейност: Термична обработка ........................................................................................................................54 
Дейност: Охлаждане ........................................................................................................................................55 
Дейност: Претопляне.......................................................................................................................................55 
Дейност: Поддържане на храната топла ........................................................................................................56 
Дейност: Транспортиране ...............................................................................................................................56 

Приложения..............................................................................................................................57 
Примерна бланка за ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ .....................................................................................58 
Примерна бланка за ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ .......................................................59 
Примерна бланка за ПОЛУЧАВАНЕ НА ОХЛАДЕНИ ПРОДУКТИ.........................................................60 
Примерна бланка за ПОЛУЧАВАНЕ НА СУХИ ПРОДУКТИ ...................................................................61 
ОТЧЕТ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ....................................................................................................................62 
ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ..............................................................63 
ГРАФИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ .........................................................................................................................64 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ .................................................................................................65 
ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ..........................................................................................................66 
ОТЧЕТ ЗА ОПЛАКВАНЕ ОТ КЛИЕНТ........................................................................................................67 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРОВЕРКА .................................................................................................68 
Лична хигиена ..................................................................................................................................................68 
Прибори/ инструменти и оборудване ............................................................................................................68 



 3

Почистване и дезинфекция .............................................................................................................................68 
Отстраняване на отпадъците...........................................................................................................................69 
Контрол на вредителите ..................................................................................................................................69 
Производство на храна ....................................................................................................................................70 
Програма за почистване ..................................................................................................................................71 
Лична хигиена ..................................................................................................................................................72 
Техника за измиване на ръцете:......................................................................................................................73 
Контрол на вредителите ..................................................................................................................................73 

 



 4

ПРОЦЕДУРИ, ОСНОВАНИ НА СИСТЕМАТА ЗА АНАЛИЗ НА 
ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ (НАССР) 

Въведение  
Процедурите, основани на Системата за анализ на опасностите н контрол на 

критичните точки (НАССР система) са разработени и внедрени в Студентски стол към 
ИУ-Варна на база на елементите на Добрите производствени и хигиенни практики 
(ДПХП) и следните основни принципи на НАССР: 
ПРИНЦИП 1 
 

Анализ на 
опасностите 
 

Обстоен анализ на известните и предполагаеми рискове от 
влошаване на качеството на продукта (биологични, химични и 
физични). 

ПРИНЦИП 2 
 

Определяне на 
критичните 
контролни точки 
(ККТ) 

Установяване на точките, в които процесът се наблюдава, измерва 
и управлява и, в които отсъствието на контрол представлява риск. 

ПРИНЦИП 3 
 

Установяване на 
критичните 
граници за всяка 
ККТ 
 

Определяне на допустимите граници в отклоненията на 
контролираните параметри за всяка критична контролна точка.  
В обхвата на тези граници безопасността на продукта трябва да 
бъде гарантирана.  
Стойностите на критичните граници се изразяват в измерими 
единици. 

ПРИНЦИП 4 
 

Въвеждане на 
система за 
наблюдение 
(мониторинг) 
 

Наблюдението (мониторингът) на критичните точки.  
Определяне на честотата на наблюденията, която е достатъчна за 
осигуряване на гаранция, че увреден продукт няма да достигне до 
консуматора.  
Резултатите от мониторинга се регистрират, преглеждат и оценяват 
от упълномощени лица, които прилагат необходимите коригиращи 
действия. 

ПРИНЦИП 5 
 

Въвеждане на 
коригиращи 
действия 

За всяка ККТ се определят коригиращи действия, когато 
наблюдението покаже, че ККТ е извън контрол. 
 

ПРИНЦИП 6 
 

Въвеждане на 
процедури за 
проверка 
(верификация) на 
системата НАССР 
 

Наблюдаване, проверяване, контролиране и управляване на 
Системата НАССР, с цел постигане на увереност в нейната 
ефикасност и установяване на евентуалните й недостатъци. 
Проверката (Верификацията) Контролът се извършва от 
отговорника по безопасност на храните или независими външни 
експерти или органи.) 

ПРИНЦИП 7 
 

Разработване на 
документация на 
НАССР системата 
и съхраняване на 
записи 

Съставяне на документация, свързана с всички процедури и данни, 
приложими към 7-те принципа и тяхното приложение 
 

 

Процедурите, основани на принципите на НАССР са разработени, документирани, 
внедрени и поддържани от Организацията при производството на кулинарна продукция с 
цел гарантиране на хранителната безопасност. 

Системата се основава на седемте международно признати принципи и 
действащото национално законодателство в областта на хранителните продукти и насочва 
вниманието на Организацията към онези стъпки на протичащите процеси, които имат 
критично значение за безопасността на произвежданите хранителни продукти. 



 5

В основата на разработените НАССР процедури стоят идентифицирането и 
управлението на специфичните биологични, химични и физични опасности, които могат 
да присъстват естествено в изходните суровини и материали, да се внесат в тях от 
околната работна среда, да възникнат в резултат на технологичните процеси и/или да 
нараснат над допустимите безопасни нива по време на производството, съхранението и 
предлагането на кулинарните продукти. 

1. Обхват 
НАССР процедурите обхващат всички потенциални опасности (биологични, 

химични, физични), имащи отношение към произвежданите от Студентски стол ИУ-Варна 
кулинарни продукти, независимо от техния произход - естествено съдържащи се в 
изходните суровини, внасяни от околната среда или появили се в резултат на 
технологичните етапи по време на производствения процес. 

Разработената Система е основана на принципите на НАССР и обхваща следните 
стъпки: 

� Определяне на ръководител на НАССР екип; 

� Описание на произвеждания продукт и определяне на очаквания консуматор, 
начини на съхранение и дистрибуция; 

� Съставяне на технологична схема на производство и нейната проверка на място; 

� Анализ на потенциалните опасности - биологични, химични и физични; 

� Определяне на Критичните контролни точки /ККТ/; 

� Установяване на критични граници; 

� Разработване и въвеждане на система за мониторинг (наблюдение) на ККТ, 
включително определяне на отговорните лица и начините за документиране на 
резултатите от наблюдението (мониторинга); 

� Съставяне на НАССР план; 

� Разработване и въвеждане на процедури за проверка (верификация) на НАССР 
Системата и НАССР плана; 

� Разработване на система за съхранение и контрол на записите. 

Всички елементи на НАССР Системата се разработват в съответствие с 
приложимите разпоредби (нормативни н клиентски) за осигуряване на основните 
оперативни условия и среда в Организацията, които са необходими за производство на 
безопасни и качествени хранителни продукти. 

Методите, средствата и отговорностите по осъществяването на контрола, 
наблюденията, измерванията и анализ на процесите са описани подробно в НАССР 
Системата. 

2. Термини, определения и съкращения 
�  Анализ на опасностите - процес на събиране и оценяване на информацията за 

опасностите, свързани с безопасността на храните; 

�  Валидиране (потвърждаване) - потвърждаване чрез представяне на обективно 
доказателство на това, че са изпълнени изискванията за специфична предвидена 
употреба или приложение; 
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�  Верификация (проверка) - потвърждаване чрез представяне на обективно 
доказателство, че определените изисквания са били изпълнени; 

� Добри производствени и хигиенни практики - (ДПХП) са системи от основни 
правила, които трябва да се спазват при производството на храни, и които са 
свързани с производство на суровини, персонал, помещения, съоръжения, 
материали, състояние на изходни суровини, документация, хигиенно поддържане, 
технология на производствените системи за контрол с цел да се сведе до минимум 
рискът от замърсяване на храните чрез производствена или човешка дейност; 

� Контролна мярка - всяко действие, което може да се ползва, за да се избегне или 
предотврати опасност за храната или да се намали рискът до определено 
приемливо ниво; 

� Контролна точка - всяка стъпка от процеса, в която загубата на контрол не води до 
нежелателни и недопустими рискове за здравето; 

� Коригиращо действие - действие, предприето за отстраняване на причината за 
констатирано несъответствие или друга нежелана ситуация; 

� Критична граница - прагова стойност на даден параметър (физичен, химичен или 
биологичен), който трябва да бъде контролиран в дадена критична контролна 
точка, за да се сведе до минимум рискът от дадена опасност; 

� Критична контролна точка - всяка стъпка от процеса, в която трябва да се прилага 
контрол и която е важна за предотвратяване или отстраняване на дадена опасност 
за храната, т.е. точка, в която загубата на контрол може да доведе до недопустими 
рискове за безопасността на храната; 

� Партида - количеството еднородна промишлена продукция, произведена при 
еднотипни условия, с еднакъв състав и качество, предназначена за еднократно 
приемане и предаване. В зависимост от вида и спецификата на продукцията 
понятието 'партида' може да включва и други допълнителни елементи - суровина, 
дата на производство, работна смяна, вид на опаковката, срок на трайност, 
предназначение и др. 

� Превантивно действие - действие за отстраняване на причина за потенциално 
несъответствие или друга потенциално нежелана ситуация; 

� Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки при 
производството на храните - научен и систематичен подход за осигуряване 
безопасността на храните от добива на суровините до крайния потребител чрез 
определяне и оценка на потенциалните опасности, които са критични за 
безопасността на храните, и поставянето им под контрол и постоянно наблюдение в 
критичните контролни точки - етапите на производствения процес, критични за 
предпазването или намаляването до приемливи нива на потенциалните опасности; 

� Процедури, основани на принципите на НАССР - процедури, проектирани да 
определят и контролират опасностите, с цел осигуряване и поддържане 
безопасността на храните. 
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4. Пререквизитни програми и мерки (ДПХП) 
Основа за въвеждане на Системата за анализ на опасностите и контрол на 

критичните точки (НАССР Система) са всички предпоставъчни мерки от хигиенни и 
производствени изисквания, които ръководството на Организацията е предприело и 
въвело във връзка с осигуряването на необходимия контрол на качеството и безопасността 
на произвежданите хранителни продукти. 

Хигиенните и производствени изисквания се отнасят до: 

- технологичното оборудване, режима на експлоатацията му, поддържане,            
в т. ч. и хигиенно, и използваните за целта средства; 

- входящия контрол и съхранението на суровините и опаковъчните материали; 

- технологичната преработка, производствения контрол и съхранението на 
готовата продукция; 

- личната хигиена и обучение на персонала; 

- борба с вредителите. 
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Списък на разработените и внедрени ПРОГРАМИ и ИНСТРУКЦИИ от ДПХЗ 
 

Означение Наименование на програмата/ инструкцията Приложения  

А Програма за прилагане на ДПХП  

I Сгради, помещения и оборудване  · Схема на помещението и 
оборудването  

II 
 

Приемане на хранителни продукти: 
- Процедура за проверка документите, .състоянието на 

храните и опаковките;  
- Процедура за отказване на приемането на суровини 

със съмнения за годността им. или с видими белези 
на развала;  

- Инструкция за входящ контрол на суровините, 
постъпващи в обекта. 

· Дневник за входящ контрол на 
суровини и материали;  

· Удостоверения за качество и 
безопасност, придружаващи 
доставките. 

III 
 

Съхранение на суровините: 
- Процедура за съхранение на суровини;  
- Процедура за съхранение на опаковъчни материали, 

почистващи и дезинфекциращи средства. 

· Чек - лист за контрол на 
температурата в хладилника 

IV 
 

Поддържане и хигиенно състояние на обекта: 
- Последователност на почистване и дезинфекция;  
- Процедура за основно почистване и дезинфекция;  
- Процедура за ежедневно почистване и дезинфекция;  
- Процедура за текущо почистване и дезинфекция;  
- Процедура за събиране и отстраняване на отпадъци; 
- Инструкция за почистване и дезннфекция; 
- Инструкция за безопасна работа с химикали; 
-  Инструкция за приготвяне на почистващи и 

дезинфекциращи средства. 

· Чек-лист за контрол на 
почистването на обекта;  

· Списък на препаратите за 
почистване и дезинфекция;  

· Чек-лист за правилно 
съхранение на използваните 
материали. 

V Технологична обработка на храните  ·  

VI Лична хигиена на персонала: 
- Процедура за поддържане хигиена;  
- Процедура при заболяване на работник;  
- Инструкция за смяна на работното облекло;  
- Инструкция за съхранение на лични вещи и облекло. 

· Здравно състояние на 
персонала 

VII Обучение на персонала:  
- Програма за обучени йй новопостъпили работници и 

служители;  
- Програма за обучение при закупуване на ново 

оборудване. 

· Дневник за проведени 
обучения по ДПХП 

VIII Контрол върху вредителите:  
- Програма за борба с вредителите. 

· Чек-лист за борба с гризачите 

IX Изтегляне на храни от пазара: 
- Процедура при хранителен инцидент. 

· Протокол за изтегляне 

Б План за осигуряване на безопасност на храните 
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5. Описание на НАССР изследването и плана 

5.1. Подготвителен етап 
Преди пристъпване към НАССР изследване и съставяне на НАССР план в 

Студентски стол Р1У-Варна е извършена следната подготовка: 

� Преглед на разработените и внедрени ДПХП, съобразени с общите принципи за 
хигиена, и с националните нормативни актове - Списък на разработените и 
внедрени ДПХП е представен като част от НАССР плана; 

�  Определяне на отговорник по безопасността на храните - персоналът в Студентски 
стол ИУ-Варна наброява общо 10 души. Консултант по НАССР - Д-р Галя 
Върбанова (сертификат за вътрешен одитор по НАССР). Представител на фирмата 
е обучен по въвеждане на системата НАССР. Управителят на стола, ръководител на 
екипа притежава необходимите знания, умения и опит по отношение на 
произвежданите кулинарни продукти. Той е отговорен за извършването на НАССР 
изследването, съставяне на НАССР плана и верификацията му; 

� Определяне на предмета и обхвата на Системата за анализ на опасностите и 
контрол на критичните точки (НАССР системата) - Обхвата на разработената и 
внедрена Система е: �Производство и предлагане на кулинарна продукция"; 

� Описание на продукта - описанието на кулинарната продукция, включително 
описанието на суровините и начина на предлагане и срока на годност е представено 
в Карта за описание на продукта на НАССР изследването; 

� Определяне на очаквания консуматор - произвежданата кулинарна продукция е 
предназначена за директна консумация н се предлага на студенти в стола на ИУ.  

�  Изготвяне на блок - схема на производството, представена в карта "Технологична 
схема" на НАССР изследването. В технологичната схема е представено: 

- Последователността и взаимодействието на всички стъпки в технологичния 
процес (включително приемане, съхранение на суровините); 

- Къде влизат в потока суровините; 

- Съхранение и предлагане на готовите ястия; 

� Проверка на място на технологичната схема - съставената технологична схема е 
проверена на място, в реални условия, с цел проверка на точността й. 

Всички изменения, влияещи върху характеристиките на кулинарната продукция 
(включително и промяна в суровините), както и промяната в технологичната схема на 
производство се внасят от ръководителя на НАССР екипа, за да се поддържа неговото 
съответствие с изискванията и да се предостави информация, необходима за кориг-
иращите действия или подобряване работата на Организацията. 

5.2. Анализ на опасностите (Принцип 1 на НАССР)  
Анализът на опасностите включва определяне на всички значими и възможни 

биологични, химични и физични рискове, свързани с безопасността на произвежданите 
кулинарни изделия, независимо дали те възникват по естествен път, пренасят се от 
околната и производствена среда или са в резултат на производствените процеси и 
грешки.  

 При оценка на опасностите са взети предвид сериозността и вероятността за 
възникването на отделните рискове (метод FMEA), като са отчетени факторите, свързани 
с основните суровини/материали, начините за тяхното съхраняване и преработка. 
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Отговорността за извършването на анализа на опасностите е на ръководителя на 
НАССР-екипа. Анализът се документира в карта за Анализ на опасностите и оценка на 
риска. 

Идентификацията и анализа се основават на: 

- наличен опит,1 информация и данни събирани на предварителни етапи 
(напр. предпоставъчни програми - ДПХП); 

- външна информация, включително доколкото е възможно, научни 
разработки и исторически данни, които са свързани с типа на продукта;  

- информация от хранителната верига, за опасността: на продукцията, която 
може да бъде от значение за консуматорите; 

- технологичната схема за производство. 

Извършва се оценка за всяка идентифицирана опасност за продукта, за всеки етап 
от технологичния процес, за да се определи контролната мярка, чрез която да бъде 
елиминирана или сведена до приемливо ниво. Всяка опасност за продукта се оценява и 
категоризира в съответствие с нейния негативен здравен ефект, и вероятността от нейната 
поява. Посочва се на кой етап от технологичния процес може да се появи или увеличи 
като равнище.  

Установяване контролни мерки  

Определените като съответстваща опасност при анализа на опасностите подлежат 
на контрол от комбинация от контролни мерки, които ще предпазят продуктите, 
елиминират или намалят появата им до приемливо ниво.  

За всяка от съответстващите опасности се оценява необходимостта от конкретна 
контролна мярка - преценява се дали е необходимо да бъде управлявана чрез ДПХП или 
НАССР плана на база на: 

- нейната сериозност; 

- нейната вероятност за проява в крайния продукт; 

- възможността за наблюдение ( в т. ч. за осигуряване на незабавно 
коригиращо 

- действие). 

В картата за Анализ на опасностите и оценка на риска са посочени конкретните 
мерки за контрол за всяка идентифицирана опасност. 

5.3. Определяне на Критичните контролни точки (ККТ) (Принцип 2 на 
НАССР) 
За всички опасности, които трябва да бъдат контролирани и за установените 

контролни мерки, са идентифицирани критични контролни точки. 

Критичните Контролни Точки (ККТ) са определени чрез логически подход, т. нар. 
"Дърво на решенията" в карта за идентифициране на ККТ. 

За определените ККТ са избрани съответни наблюдавани параметри, които ясно 
показват ефекта от контролните мерки. 
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5.4. Критични граници за ККТ (Принцип 3 на НАССР) 
За всеки наблюдаван параметър, установен за всяка ККТ са определени критични 

граници. Критичните граници са определени с оглед да се осигури контрол на опасностите 
за продуктите, за които те са предназначени. 

За критичните граници, базирани на субективни данни, като визуален контрол на 
продукта, процеса, манипулирането и т. н. се поддържа ред, за прилагането на който се 
провежда обучение на отговорния по поддържането му персонал. 

5.5. Система за мониторинг на ККТ (Принцип 4 на НАССР) 
 В Студентски стол към ИУ-Варна е установена система за наблюдение за ККТ, за 

да се демонстрира, че критичните контролни точки са под контрол. Системата включва 
всички предвидени измервания или наблюдения, отнасящи се до критичните граници. 

Системата за наблюдение се състои от съответни инструкции и форми за записи, 
които съдържат следното:  

- измервания или наблюдения, които осигуряват резултати в рамките на 
определена периодичност във времето; 

- метод на наблюдение; 

- честота на наблюдение; 

- използувани средства за наблюдение; 

- изисквания за водене на записи; 

- отговорности и пълномощия, отнасящи се до наблюдението и оценката на 
резултатите от наблюденията. 

Честотата на мониторинга е достатъчна, за да се гарантира, че ККТ е под контрол. 

Системата за наблюдение/ мониторинг на ККТ е посочена в НАССР плана - карта 
за мониторинг и критични гранични стойности. 

5.6. Поправителни мерки за ККТ (коригиращи действия - Принцип 5 на 
НАССР)  
За ККТ са документирани специфични поправителни мерки, когато резултатите от 

наблюдение показват, че критичната контролна точка се отклонява от критичните 
граници. 

Конкретните коригиращи действия за ККТ и контролните точки са посочени в 
НАССР плана-карта за предприети коригиращи мерки. 

Всички предприети коригиращи действия при ККТ се документират в съответните 
записи съгласно НАССР. 

5.7. Верификация (проверка) на Системата за анализ на опасностите и 
контрол на критичните точки (НАССР системата - 6-ти принцип на НАССР) 

Верификацията (проверката) на НАССР Системата трябва да установи валидността 
на НАССР Системата, нейната ефикасност за осигуряване безопасността на 
произвежданите хранителни продукти, и включва: 

- преглед ц-; НАССР системага н гениите запис;! - изуьршаа се минимум 
веднъж годишно, по предварително изготвен план (Отговорност за 
изготвянето на плана е на ръководителя на екипа), но е възможно и 
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извънредно верифициране. Резултатите от проверката (вернфикацията) се 
представят в доклад; 

- произволно вземане на проби за анализ. 

В рамките на потвърждаването на НАССР системата се извършват следните 
проверки: 

� Първоначално валидиране (потвърждаване) на НАССР-Плана: 

- Валидиране /потвърждаване/ на Поточната диаграма на процесите 
(технологична схема); 

- Валидиране /потвърждаване/ на анализа на опасностите; 

- Валидиране /потвърждаване/ на Критичните Контролни точки; 

- Валиднране /потвърждаване/ на критичните граници за всяка ККТ; 

- Валидиране /потвърждаване/ на методите за мониторинг; 

- Валидиране /потвърждаване/ на Коригиращите дейности/мерки; 

� Текущи проверки на НАССР Системата: 

- Преглед на несъответствията; 

- Проверка и анализ на данните от мониторинга и коригиращи действия; 

- Проверка и анализ на случаите на несъответстващи продукти и 
ппегшпиетите копигипптпч и ппевантивня дейстния: 

- Целевото вземане на проби чрез случайни извадки и анализ на същите; 

Освен споменатите по-горе проверки НАССР-Плана се подлага автоматически на 
проверка /верификация/ във всички случаи на промяна на някои от обстоятелствата: 

- изменение на основните суровини и спомагателни материали; 

- изменения в процесите на преработка; 

- изменения в инфраструктурата / хоризонталната планировка; 

- технически изменения и нововъведения в използваното оборудване; 

-  изменения в санитарно-хнгненните програми и процедури; 

-  изменения в системата на опаковане, съхраняване и дистрибуция; 

- изменения в очакваното потребление; 

- изменение на ДПХП. 

Всички изменения в НАССР-Плана се документират. Измененията се внасят 
съгласно регламента Управление на документите. 

� Вътрешната верификация на системата се извършва съгласно опасания по-горе 
начин; 

� Официалната верификация на НАССР системата на Студентски стол ИУ-Варна се 
извършва от органите на официалния Държавен здравен контрол, за което 
организацията е задължена да представи на контролните органи всички 
необходими доказателства за изпълнение на изискванията на въведената система за 
безопасност на произвежданите изделия. 
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5.8. Съставяне на документация - 7-ми принцип на НАССР 
Документацията на разработената и внедрена Система за анализ на опасностите и 

контрол на критичните точки включва: 

� Описание на Системата - документ, представящ разработената, внедрена и 
документирана Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки; 

� Документирани процедури - представляват написано правило за осъществяване на 
определен вид дейност. Целта е реализиране на дейността в съответствие с 
предписанията, постоянното й изпълнение по определен начин; 

� НАССР план - Документ, съставен на основата на принципите заложени в НАССР-
Системата, за да се осигури контрол на опасностите, които са значими за 
безопасността на произвежданите от Организацията продукти за всеки конкретен 
продукт и/или група продукти в съответната точка от хранителната верига; 

� ДПХП - система от санитарни и работни правила за производство на безопасни 
хранителни продукти; 

� Външни нормативни документи, касаещи дейността на Организацията - закони, 
кодекси, наредби, правилници, стандарти, Добри практики (например браншови) и 
др.; 

�  Записи - документи с доказателствен характер, които представят 
функционалността и ефективността на НАССР системата: 

5.8.4. Външни нормативни документи 

В своята дейност Студентски стол ИУ-Варна спазва действащото законодателство 
в страната. Основните нормативни документи, отнасящи се до дейността на 
Организацията са: 

� Закон за храните; 

� Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

� Закон за управление на отпадъците; 

� Закон за опазване на околната среда; 

� НАРЕДБА № 5 за хигиената на храните; 

� НАРЕДБА № 3 1 за максимално допустимите замърсители в храните; 

� НАРЕДБА за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни 
цели; 

� НАРЕДБА № 9 за качество на водата за питейно-битови цели; 

� НАРЕДБА № 8 за добавките в храните; 

� НАРЕДБА за опаковките от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

� НАРЕДБА за опаковките, различни от пластмаси, предназначени за контакт с 
храни: 

� НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки: 

� НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и представяне на храните; 

� НАРЕДБА за предварително опакованите количества продукти; 
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� НАРЕДБА за здравните изисквания кьм лицата, работещи в детските заведения, 
специализираните институции за деца и възрасрни, водоснабдителните обекти, 
предприятията, които произвеждат и търгуват с храни. 

5.8.5. Записи на Системата за анализ на опасностите и контрол на критичните 
точки 

Записите имат доказателствен характер, доказват ефикасното функциониране на 
Системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР системата/. 
Те се изготвят от определени длъжностни лица съгласно регламентите от ДПХН, 
настоящото описание и/или действащите нормативи в Република България. 

Записите на НАССР системата обхващат всички дейности по създаването на 
безопасен продукт, а именно: 

- входящ контрол на суровини и материали; 

- протоколи от анализ на продукти и суровини; 

- обучение на персонала по ДПХП; 

- записи от анализа на опасностите и определяне на критичните контролни 
точки /ККТ/ за продуктите; 

- записи от мониторинга на ККТ; 

- записи от верификацията на НАССР плана; 

- записи от рекламации 

- записи, свързани с ДПХП. 

Към записите на НАССР системата спадат и онези, които са предоставени от 
клиенти и доставчици на Студентски стол ИУ-Варна. Основните изисквания към записите 
на НАССР системата са: 

- в записите от Системата се попълва само достоверна информация за реално 
извършени (изпълнени) дейности, реално установени параметри от 
продуктите; 

- изменения в изготвени и заверени записи от Системата не се допускат; 

- изготвените н заверени записи от Системата са конфиденциални. 

Записи или заверени копия от тях могат да бъдат представени на външни, за 
организацията, лица само в следните случаи: 

- изготвени н заверени записи от Системата, с които се удостоверява пред 
клиента годността и съответствието на продукта с договорените и 
нормативните изисквания; 

- при нормативни изисквания - записите или заверени копия от тях се 
представят след легитимиране на определените длъжностни лица. 

Начинът на съхранение на записите е необходимо да гарантира достъп на 
упълномощените, за работа с тях, длъжностни лица. Архивирането и съхранението се 
извършва в подходяща за запазването нм среда. Срокът на съхранение на записите е 
минимум една година. 
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Проверка на въведени добри производствени практики 
В обекта е разработена Програма за изпълнение на хигиенните изисквания към 

изградената сграда на кухненският блок и помещенията за хранене, както и хигиенните 
изисквания. отнасящи се до вътрешното им устройване н разпределение. В програмата се 
съдържат данни относно: 

� Използваните материали за изграждане на помещенията за съхранение и обработка, 
за изработването на работните повърхности п на технологичното оборудване; 

� Устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, 
хода на придвижване на суровините, готовите храни и твърди отпадъци - 
приложена схема на тези пътища, използван е планът на обекта; 

� Осигуряването на водоснабдяване, ефективна вентилация, осветление, 
канализация. санитарни помещения; 

� Системата за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци; 

� Капацитетните възможности на обекта за безопасното приготвяне н предлагане на 
храни; 

� При строителството на залата за хранене и кухненският блок са използвани само 
материали, разрешени от МЗ за употреба при изграждането на обектите за 
обществено хранене; 

� Обектът се състои от зала за хранене, топла кухня, подготвителни и складове. В 
топлата кухня и работните помещения са обособени отделни самостоятелни 
подготвителни за месо, подготовка на яйца, птиче месо, риба, зеленчуци, склад за 
хладилно съхранение на месо, за сухи продукти, умивалня за кухненската посуда. 
умивалня за посудата от залата за хранене, битово помещение за персонала с 
помещение за преобличане, баня и тоалетна с умивалня. 

� Подът на обекта е покрит с мозайка, подготвителните кътове са облепени със 
санитарен фаянс. Всеки от кътовете в топлата кухня разполага с мивка. 
Инсталирани са хладилници и фризери за разделното съхранение на суровините и 
продуктите по групи. 

� При проектирането и строителството е спазено такова разпределение на 
помещенията, че да се осигури правилна поточност за съхранението на суровините, 
приготвянето и предлагането за консумация ястия. 

� Обектът е построен с отделен самостоятелен вход за външно зареждане на 
хранителните продукти и приемно помещение. Хладилните съоръжения са 
настроени да поддържат денонощно указаната температура за правилното 
съхранение па суровините, продуктите и храните. 

� Подът на всички помещения е покрит с мозайка, гладък и удобен за сухо и мокро 
почистване и дезинфекция. Поставени са сифони с решетки за отвеждане на 
мръсните води при миене на помещенията. 

� Стените на помещенията са гладки, боядисани с латексова боя. подходяща за 
влажно почистване н дезинфекция. Таванът е гладко измазан без пукнатини. 

� Обектът се водоснабдява от градската водопреносна мрежа. Отпадннте води са 
отведени в центратната канализация на населеното място. 

� Фризерите, хладилниците и стелажите в кухнята и в склада са разположени така, че 
да се осигури последователиост на дейностите, свързани със зареждането на 
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суровините в обекта, подготвянето на ястията за деня и подготовката им за 
предлагане. 

� В кухнята е осигурено естествено и изкуствено осветление, осветителните тела са с 
подходящ капацитет и устройство. 

� Персоналът, зает в обекта, влиза през отделен самостоятелен вход. Преди 
започване на работа всеки работник преминава през битовия кът и се подготвя за 
работа по одобрена Инструкция. 

� Отпадъците се събират и отстраняват периодично н в края на работния ден, така че 
да не пресичат потокът на персонала н готовите за консумация храни. 
Горепосочените изисквания, както и отделните изисквания на програмата се следят 
визуално. 

� Наблюдението е непрекъснато, по време на работа, и се извършва от 
упълномощено лице. 

� Наблюдението включва: целостта на сградата, помещенията; правилното 
водоснабдяване; канализация, ефективната вентилация; осветлението; 
капацитетните възможности на обекта; състоянието на технологичното оборудване. 

� За почистване, измиване и дезинфекция на работните помещения са разработени и 
внедрени програми по поддържане на хигиенното състояние на обекта. Извършва 
се ежедневен контрол по почистването и дезинфекцията на технологичното 
оборудване и работните повърхности. 

� Правилната организация на технологичните процеси не допуска кръстосване на 
пътищата на суровините, готовата продукция и отпадъците. 

НАССР екип 
ПОЗИЦИЯ ИМЕ, ФАМИЛИЯ СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ СПЕЦИАЛЕН ОПИТ 

Координатор на 
НАССР 

  Сертификат за одитор 
по НАССР 

Член на екипа НАССР    

Член на екипа НАССР    
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Карта за описание на групата храни 
1. · Вид на кулинарната продукция - Готови студени и топли ястия по меню и рецептура 

многокомпонентни ястия, приготвяни със или без термообработка, от Сборник рецепти за 
заведенията за обществено хранене - супи, салати, скара, основни ястия, десерти 

2. · Обект: Студентски стол ИУ-Варна 
3. · Съставки на продукта - за приготвяне на предлагания асортимент се използват основните групи 

храни - месо и месни продукти, яйца и яйчни продукти, мазнини, зеленчуци, ядки; съставните 
елементи се приготвят на място 

4. · Реален или потенциален потребител - студенти 
5. · Къде ще се предлага продуктът - на място в обекта 
6. · Важни характеристики на готовата продукция - списък със състава на ястията приложен, като 

физичните, физико-химичните и микробиологичните показатели ще доказвате периодично (само 
за рисковите храни), след микробиологичен анализ в акредитирана лаборатория; в повечето 
случаи pH > 6,5 за салатите: NaCl до 1,5 °/о 

7. · Метод на обработка - основни етапи - студена/първична подготовка, с или без 
термична/вторична обработка, според изискванията на Сборника с рецепти 

8. · Начин на употреба и начин на предлагане - за пряка консумация, на място в заведението; 
сервиране в еднопорционни съдове, на ястията които се сервират в топло състояние - 
температура над 75 °С 

9. · Срок на трайност - съгласно хигиенните, изисквания за съхранение на готовата кулинарна 
продукция - приложение 

10. · Информация за кулинарната продукция - наименованието на ястията е посочено в изготвеното 
меню (вид, наименование на ястието, грамаж и основните му съставки) 

11. · Специален контрол при разпространението на кулинарната продукция - Спазване на хигиенните 
изисквания за сервиране на кулинарната продукция. Остатъците от консумираните порции, 
както и кулинарната продукция с изтекъл срок на годност се бракува 

 

Дата: ...................     Одобрено от: ................... 
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Приложение 

СПИСЪК на ястията и храните, предлагани в обекта 
№  Ястия Б М В кал. Рецепта № 
1. Айран  3.3 3.2 4.7 62   
2. Супа стар фасул 10.3 10.87 27.71 256.95   
3. Таратор с краставици 6.31 10.04 10.27 217.3   

4. Супа от пилешко месо 13.18 12.31 8.88 204.1   

5. Супа топчета 12.3 14.61 13.15 240.2   
6. Шкембе чорба 30.97 21.19 3.36 338   
7. Супа от леща 10.42 1068 50.4 266.74   
8. Супа от зеленчуци 5.37 10.89 16.21 189.5   
9. Крем супа от картофи 6.94 11.95 30.58 263   

10. Дроб чорба 11.98 11.71 18.32 233   
11. Свинско месо с ориз 23.27 32.2 48.66 594   

12. Свинско месо с картофи 29.97 26.02 38.08 520   

13. Свинско месо с паприкаш 19.88 62.69 13.82 721   

14. Свинско месо с прясно зеле 22.47 33.1 14.82 460   

15. Свинско месо с праз лук 22.73 62.81 20.12 760   

16. Свинско месо печено 34.89 28.86 12.99 464   

17. Свинско месо гювеч 36.31 37.44 31.04 624   

18. Свинско месо славянски гювеч 22.16 32.24 34.2 530   

19. Пиле печено на фурна 34.56 21.11 4.42 356   
20. Пиле паприкаш 25.36 23.76 16.83 394   
21. Пиле със зеленчук 27.12 23.63 21.29 418   
22. Пиле кавърма 41.5 11.51 19.01 356   
23. Пилешки дроб по селски 39.01 27.68 19.98 500   

24. Пиле с кисело зеле  25.46 29.56 9.6 418   
25. Пиле кебап  39.71 28.51 8.81 464   
26. Пиле с ориз 25.63 23.56 34.9 468   
27. Пиле с картофи 26.42 23.25 33.73 426   
28. Пиле с грах 26.18 23.44 9.17 363   
29. Пиле фрикасе 28.5 25.57 33.33 491   
30. Пиле яхния с лук  20.46 22.65 27.61 407   
31. Пиле каша със сирене 31.83 36.23 29.94 520   

32. Пилешко шишче 47.1 11.04 6.6 317   
33. Ризото от пиле 18.8   17.4 294   
34. Кюфтета по цариградски 26.47 26.12 36.25 500   

35. Зелеви сърми 26.85 33.14 24.28 517   
36. Мусака с картофи 33.57 30 36.58 567   
37. Кюфтета яхния 26.18 25.38 40.11 508   
38. Руло "Стефани" 35.31 32 17.01 512   
39. Кебапче 1 бр. 8.2 11.4 0 140   
40. Кюфтета пържени 1 бр. 23.48 21.2 15.72 357   

41. Кюфтета на скара 1 бр. 9.13 12.59 0 157   

42. Кюфтета по чирпански   26.8 25.81 36.31 498   
43. Пилешко кюфте 1 бр. 11.5 2.1 0 65   
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44. Бифгек с яйце 33.63 20.89 2.69 343.2   
45. Паниран шницел  27.26 33.11 21.49 508   
46. Пилешко кебапче 1 бр. 10.4 1.9 0 59   

47. Пълнени чушки с кайма 26.6 27.4 25.1 466   

48. Кашкавал пане 26.5 42.5 20.7 589   
49. Сирене по шопски 25 45.2 3 535   
50. Картофени кюфтета 1 бр. 12.6 31.3 37.1 504   

51. Домати с ориз  5.9 21.5 45.3 410   
52. Яхния от стар фасул 19.5 21.5 48.8 480   

53. Фасул със зеле 10.9 26.1 26.6 345   
54. Гъби с ориз 6.5 19.5 34.7 350   
55. Спанак с ориз 10 23.1 39.4 417   
56. Картофи с ориз 7.7 19.4 62.2 466   
57. Кисело зеле с ориз 6 26.5 38.3 427   
58. Гювеч по овчарски 15.2 33.7 20.5 461   
59. Тиквички с ориз 6.5 19.5 34.7 350   
60. Тиквички пълнени с ориз 6.5 19.5 34.7 350   

61. Мусака по градинарски 12 27 39.8 463   

62. Яхния от картофи 6 20.5 42.4 388   
63. Задушен ориз 2.5 5.6 24.3 162.1   
64. Задушен ориз с грах 4 5.5 20.5 152   

65. Лютеница 5.8 10.9 18.9 202   
66. Зелева салата 2.1 8.3 6.9 113   
67. Салата-краставици 0.9 8.3 3.2 93   
68. Салата картофи 3.2 9.2 23.9 197.4   
69. Пържени картофи 4.1 2.01 33.1 339   
70. Картофено пюре 2.5 5.3 17.8 131   
71. Ашуре 4.1 2.7 41.3 210   
72. Грис халва 0.2 19.1 61 428   

73. Мляко с ориз 6.7 5.3 59.4 320   

74. Мляко с грис  3.1 3.1 51.9 254   
75. Малеби 5.5 5.6 41.6 24.3   
76. Макарони на фурна 6.6 9.5 37.4 268   
77. Хляб Добруджа           
78. Шопска салата 5.62 16.39 4.93 195.75   
79. Мешана салата 1.31 10.29 5.38 122.97   
80. Салата кисело зеле  1.65 10.32 44 120.78   
81. Печени чушки 1.85 9.54 42 118.2   
82. Салата домати 1.56 10.3 6.25 127.8   

 
Легенда:  

Б - белтъчини, г.;  

М - мазнини, г.; 

В - въглехидрати, г.; 

кал. - енергийна стойност в калории 

Номерата на рецептите, енергийните им стойности, химичният им състав, са взети от СБОРНИК 
РЕЦЕПТИ за Заведенията за Обществено хранене, �Техника", София, 2005 г. 
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Указания за срокове и условия на съхранение на кулинарната продукция 
Допустимо допълнително съхранени след 
охлаждане  
 

Група кулинарна 
продукция 
 

Срок на 
реализация 
(часове) 
 

Температура на 
сервиране 
 

Продължителност 
 

Температура 
 

Топли ястия, 
аламинути от яйца, 
месо, птици, риба, вкл. 
грил и скара 
 

веднага след 
приготвяне 

 

� 
 

не се допуска 
 

 

Варени изделия от 
месо, птици, супи 
 

3 
 

над 63°С 
 

30 
 

от 0°С до +4°С 
 

Пържени месо, риба, 
кюфтета, птици  
 

3 
 

над 63°С 
 

30 от 0°С до +4°С 

 Птиче месо 
 

 над 63°С 
 

30 от 0°С до +4°С 

Готови 
многокомпонентни 
ястия 
 

3 
 

над 63°С 
 

30 от 0°С до +4°С 

Варени и задушени 
зеленчуци и ястия от 
тях 
 

3 
 

над 63°С 
 

30 от 0°С до +4°С 

Студени ястия 
 

12 
 

4°С 
 

не се допуска 
 

 

Кухненски десерти 
 

30 
 

4°С 
 

не се допуска 
 

 

 

Дата: ...................      Одобрено от: ................... 
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Технологичен процес (диаграма/схема) 
схема 
txt:  

ЗАКУПУВАНЕ; ПОЛУЧАВАНЕ; ССР 1; СЪХРАНЕНИЕ; ПРИ СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА; В 
ОХЛАДЕНО СЪСТОЯНИЕ; В ЗАМРЪЗЕНО СЪСТОЯНИЕ; ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА; 
ТОПЛИННА ОБРАБОТКА; ССР 2; СЪХРАНЕНИЕ В ОХЛАДЕНО СЪСТОЯНИЕ; СЪХРАНЕНИЕ В 
ТОПЛО СЪСТОЯНИЕ; ССР 3; СЕРВИРАНЕ В ОХЛАДЕНО СЪСТОЯНИЕ; СЕРВИРАНЕ В ТОПЛО 
СЪСТОЯНИЕ 

Схемa нa обекта - поточност на приемането на суровини, храни и продукти, готови 
ястия, отстраняване на отпадъците 

схема 
txt:  

ПРИЕМНО ПОМЕЩЕНИЕ; ОХЛАЖДАЕМИ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ; НЕОХЛАЖДАЕМИ 
СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ; СКЛАД ЗА ОТПАДЪЦИ; ПОДГОТВИТЕЛНИ ЗА МЕСА, ПИЛЕТА И РИБА; 
ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ /СТУДЕНА КУХНЯ/; УМИВАЛНЯ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ; ТОПЛА 
КУХНЯ; !!! ЗОНА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ; УМИВАЛНЯ ТРАПЕЗНИ СЪДОВЕ; ОФИС /ЗВЕНО ЗА 
ИЗДАВАНЕ/; РЕАЛИЗАЦИЯ 

План-схема 
схема 

 

Дата: ...................      Одобрено от: ................... 
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Анализ на всички потенциални опасности и определяне на контролни мерки 
В обекта опасностите от замърсяване са микробиологични, химични или 

физически.  

Микробиологичните опасности включват болестотворни бактерии, вируси или 
други микроорганизми.  

Патогенните микроорганизми и техните токсични метаболити в храните са 
микробиологични опасности, тъй като те могат да увредят здравето на консуматора, 
когато се съдържат в неприемливо количество. 

Патогенните микроорганизми попадат в кулинарната продукция главно от 
суровините, водата, въздуха, технологичното обзавеждане, работниците, насекомите, 
гризачите н други вредители, и кухненските отпадъци. 

5.8.6. Предпазни мерки за контролиране на следните микробиологични опасности: 

� Предотвратяване на размножаването на патогенните бактерии в замърсената храна 
чрез: 

- Избягване на съхранението на стайна температура, както на нетрайните 
хранителни продукти и полуфабрикати, така и на готовата кулинарна 
продукция; 

- Ефективно поддържане на хладилните съоръжения в изправност, хладилно 
съхранение на нетрайните храни и готовата кулинарна продукция; 

- Осигуряване на хладилни съоръжения за бързо охлаждане на готовата 
кулинарна продукция, прилагане на технология на охлаждане, 
удовлетворяваща изискванията за недопускане на размножаването в храната 
на бактерии: 

- Съхранение в топло състояние при температура, която изключва развитието 
на бактерии. 

� Предотвратяване на кръстосаното замърсяване чрез: 

- Разделяне на обработката на суровите от тази на топлинно обработените 
храни: 

- Здрави и добре обучени кухненски работници, които спазват правилата на 
лична хигиена и поведение; 

- Хигиенична производствена среда. 

� Предпазване срещу преживяване на патогенни микроорганизми след топлинна 
обработка чрез: 

- Грижливо провеждане на топлинната обработка на изделията; 

- При възможност незабавно сервиране на кулинарните изделия, при 
невъзможност: а) съхранение на изделията в топло състояние или б) бързо 
охлаждане и съхранение в охладено състояние; 

- Правилно възстановяване на температурата на топлите ястия преди тяхното 
сервиране. 
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6. 

Източници на патогенни микроорганизми в храни и суровини 
Причинител Храна - източник 
Бактерии от P. Salmonella Сурово месо и птици, яйца, сурово мляко 

 
Clostridium perfringens 
 

Месо, птици, сухи храни, подправки, зеленчуци 
 

Staphulococcus aureus Студени ястия (обработвани ръчно след топлинната обработка на салатните 
компоненти), млечни продукти (особено такива, които са приготвени от сурово 
мляко), кухненски десерти и сладкарски изделия. Главните изсточници на 
замърсяване на храните със Staphulococcus aureus са хората и животните 

Bacillus cereus и др. 
видове на род Bacillus 

Зърнени храни, сухи храни, млечни продукти, месо и месни продукти, 
подправки, зеленчуци 

Escherichia coli Много видове суровини 
Vibrio parachaemolyticus Сурова и топлинно обработена соленоводна риба 
Yersinia enterocolitica Сурово месо и птици, месни продукти, мляко и млечни продукти 

зеленчуци 
Campylobacter jejuni Сурови птици, месо, сурово или неправилно топлинно третирано мляко, не 

обеззаразена вода 
Listeria monocytogenes Месо, птици, млечни продукти, зеленчуци, мекотели 
Clostridium botulinum 
 

Домашно консервирани зеленчуци, гъби, плодове, месо и риба; вакумно 
опаковани месни, рибни и др. готови за консумация изделия; пушени или 
солени дебели късове месо, риба и птици 

Вируси (хепатитен вирус 
тип А, Norwalk вируси и 
др.) 

Студени ястия, приготвени от инфектирани работници.  
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Източници на патогенни микроорганизми в храни и суровини и контролни 
мерки 

- Суровини, 
спомагателни 
материали, 
опаковки 

ПРИЧИНИТЕЛ · Контролни мерки 

- Сурово месо, 
риба, птици, яйца 
и яйчни 
продукти, 
неправилно 
третирани 
млечни продукти 

· Бактерии от P. Salmonella, 
Escherichia coli, Staphulococcus 
aureus, Campylobacter jejuni, 
Yersinia enterocolitica 

- Сурови 
зеленчуци; 

- Зеленчукови 
полуфабрикати 

· Замърсяване с патогенни 
бактерии (Salmonella, C. 
botulinim, B. cereus, патогенни 
щамове E. coli, Listeria 
monocytogen); 

· Замърсяване с вируси (Hepatitis 
Avirus, Norwalk virus и др. 
чревни вируси); 

· Замърсяване с първаци (Giardia 
intestinalis, Cryposporidium, 
Entamoeba histolytica); 

· Замърсяване с хелминити (яйца 
на острици, аскариси, кучешка 
тения) 

· Патогенни организми (бактерии, 
вируси, ларви и яйца на първаци 
и хелминти) 

- Консеврвирани 
зеленчуци, гъби, 
месо и риба 

· Clostridium botulinum 

· Вируси като хепатитен, ECHO - Студени ястия 
приготвени от 
болни работници 
такива с мръсни 
ръце 

· Вируси, ентеровирус, Norwalk 

· Водящ контрол на доставките. 
Закупуване на полуфабрикати ;;от 
доставчик с добра репутация.  

· Набавяне на суровини, спомагателни 
материали и опаковки от утвърдени и 
регистрирани по 3Х доставчици, 
които имат система за безопасност на 
продукцията им; 

· Одобрени спецификации за стоките; 
· Сертификат за качество  
· Документиране на съответсвието с 

одобрена спецификация;  
· Проверка на мястото за правилното 

изпълнение на системата за 
безопасност; 

· Предоставяне от доставчика на 
протоколи от изпитване, когато това е 
необходимо в съответсвие със 
спецификацията, наредбата или 
стандарта; 

· Изпълненнето на котролните мерки е 
в съответствие с ДПП:                             
1) Програма "Входящ контрол на 
доставките" и                                            
2) Програма "Избор на доставчик" 

- Зърнени храни, 
сухи храни, 
подправки 

· Спорообразуващи патогенни 
бактерии. Плесени. 
Микотоксини. Семена и плодове 
на плевелни растения. 

- Съдове трапезни · Замърсяване с патогенни 
бактерии и вируси 

- Плодове, зеленчуци 
и зърнени храни 

· Различни патогенни 
микроорганизми, като патогенни 
щамове на E. coli, Cl. Perfringens, 
Cl. botulinum, Bacillus cereus, L. 
monocytogenes, вируси, първаци 
и зародишни форми на хелминти 

- Млечни продукти, 
месо и местни 
полуфабрикати, 
подправки 

· Bacillus cereus и други видове от 
рода Bacillus патогенни бактерии 
и вируси 
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Химични опасности (Х) 
Химичните замърсители могат да се появят по естествен път или да се получат при 

съответна преработка.  

Видове: пестициди (суровини), химикали, хормони, антибиотици (ветеринарни 
лекарства), оцветители, алергени, бои, почистващи и дезинфектиращи средства, токсични 
вещества (преднамерено поставени). 

Контролни мерки: контрол на доставчика, контрол на сан. обработка, използване 
на разрешени препарати, процедури по измиване и дезинфекция, управление на отпадъци, 
отделно съхраняване на препарати и храни, контрол на външни лица.  

Физични опасности (Ф) 
Физически замърсител е всяко чуждо тяло, попаднало в продукта първоначално 

или при преработката му, може да предизвика наранявания:  

 
Замърсител 
 

Източници  
 

Вид на контрола  
 

Стъкло 
 

Осветителни тела   
Стъклени опаковки 
 

Защитени ел. крушки  
Процедури за строшаване на стъкло  
 

Метални фрагменти  
 

Съставки на храната  
Оборудване (машини) 
 

Спецификации  
Инспекция, поддръжка 
 

Камъчета 
 

От доставени партиди (зърнени и 
бобови култури) 
 

Спецификации 
 

Пластмаса  
 

Опаковъчни материали 
 

Инспектиране  
 

Части от изолационни 
материали 
 

Строителни и изолационни 
материали, сгради  
 

 
 

Частици при лични 
наранявания 
 

Лични наранявания на персонала 
 

Техника на безопасност 
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Карта за определяне на опасностите / контролни мерки 
Дейност/ етап от 
процеса 

Опасност Контролна мярка 

1. Закупуване · Замърсени с 
болестотворни бактерии 
или техни токсини 
бързоразвалящи се храни 

- Да се купува само от проверен и регистриран 
доставчик 

- Да се определи максималната температура на 
храните при доставката в обекта 

2. Приемане · Замърсени с 
болестотворни бактерии 
или техни токсини 
бързоразвалящи се храни 

- Да се проверява външния вид и 
органолептичнте показатели на приеманите в 
обекта храни. 

- Да се проверява целостта на опаковките и за 
следи от замърсяването им 

- Да се проверяват замразените храни за следи 
от настъпило размразяване.  

- Да се проверява датата на годност и 
температурата при доставяне. 

3. Съхранение · Развитие на болестотворни 
бактерии или отделяне на 
техни токсини в 
бързоразвалящи се храни 

· Допълнително последващо 
замърсяване на храните 

- Да се съхраняват при необходимите 
температури бързоразвалящите се храни 

- Да се извършва ротация на наличните храни 
и да се използват в посочения от 
производителя срок на трайност 

4. Приготвяне - 
първична 
обработка 

· Замърсяване с 
болестотворни бактерии на 
бързоразвалящи се храни 

· Развитие на болестотворни 
бактерии 

- Да се измиват ръцете преди работа с храни 
- Да се ограничава всяко поставяне на 

бързоразвалящн се храни на стайна 
температура 

- Размразяването да се извършва в хладилник 
или микровълнова печка. 

- Измиване на всички плодове и зеленчуци 
- Да се използват чисти и 

5. Готвене · Преживяване на 
болестотворни бактерии 

 

- Бързоразвалящите се храни, като местни ястия, 
пиле и др. подобни се готвят така, че в 
средната част на храната да се достигне 
температура 75 °С. 

6. Топлинно 
съхранение до 
предлагане на 
ястията 

· Размножаване на 
болестотворни бактерии. 
Отделяне на токсини от 
бактерии 

- Да се съхраняват топлите храни при 
температура 63 °С и по-висока 

7. Сервиране · Размножаване на 
болестотворни бактерии. 
Отделяне на токсини от 
бактерии 

· ХРАНИ, СЕРВИРАНИ ОХЛАДЕНИ - да се 
сервират високо рисковите храни колкото е 
възможно най-бързо след изваждане от 
хладилните съоръжения, за да се избегне 
повишаването на тяхната температура 

· ХРАНИ, СЕРВИРАНИ ТОПЛИ - да се сервират 
високорисковите храни веднага и бързо, за да се 
избегне тяхното охлаждане 
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Определяне на критичните контролни точки (Принцип 2) 
Критична контролна точка (ККТ) е всеки етап или стъпка от процеса, в която 

загубата на контрол може да доведе до недопустими рискове за безопасността на храната, 
т. е. всяка точка, в която трябва да се прилага контрол с цел предотвратяване или 
отстраняване на идентифицираната опасност в тази точка. 

Определянето на ККТ се извършва с използването на "Дърво на решенията" 
(фиг.1).  

ВЪПРОС 1: Съществуват ли превантивни (предпазни) контролни мерки за 
идентифицираната опасност? 

Този въпрос означава дали операторът може да контролира на определения етап 
идентифицираната опасност или дали идентифицираната опасност се контролира по 
принцип по хранителната верига. 

При положителен отговор на въпроса ("ДА") се преминава на ВЪПРОС 2. Ако 
отговорът е "НЕ", т.е. па дадения етап идентифицираната опасност не се контролира 
трябва да се отговори ясно дали е необходим контрол на идентифицирана опасност на 
този етап. Ако такъв контрол е необходим следва да се разработят съответните контролни 
мерки или при отсъствие на такава възможност да се промени технологичната схема. Ако 
такъв контрол не е необходим се преминава на следващата идентифицирана опасност 
(стъпка/етап). Необходимите контролни мерки или предписанията за промяна на 
технологичния процес/схема се отбелязват в отделен протокол. 

ВЪПРОС 2:  Този етап елиминира ли идентифицираната опасност или 
вероятната поява на опасност до безопасни нива? 

Ако етапът/стъпката, процесът е специално проектиран да елиминира дадена 
опасност (биологична - например изпичане; химична - например измиване с цел 
отстраняване на остатъци от детергенти; или физична - например пресяване) отговорът на 
ВЪПРОС 2 е "ДА" и този етап се регистрира в последната колона на "Карта за определяне 
на ККТ" като Критична Контролна Точка (ККТ). 

При отрицателен отговор ("НЕ") се преминава на следващия въпрос - ВЪПРОС 3. 
ВЪПРОС 2 се отнася само до технологичните етапи на процеса. За етапите, отнасящи се 
до получаването на суровините и материалите отговорът на въпроса е винаги "НЕ".  

ВЪПРОС 3: Има ли вероятност на този етап идентифицираната опасност да е 
над безопасните нива или да нарасне над тези нива? 

Отговорът на ВЪПРОС 3 е свързан с оценка на риска, базиращ се на опита на 
НАССР-екипа и Организацията като цяло. 

Положителният или отрицателният отговор на този въпрос трябва да се обвързва с 
цялата налична информация, с която Организацията разполага, включително анализа на 
рекламациите, които могат да имат отношение към идентифицирана опасност и 
резултатите от Вътрешните одити по качество. 

При положителен отговор на въпроса ("ДА") се преминава на следващия въпрос - 
ВЪПРОС 4. Ако отговорът е "НЕ" етапът не е ККТ и се преминава на следващата 
идентифицирана опасност.  

ВЪПРОС 4: Съществува ли възможност идентифицираната опасност да бъде 
елиминирана или намалена до безопасно ниво на някои от по-следващите етапи?  

Този въпрос е свързан с опасности, за които има информация, че съществуват над 
допустимите нива или могат да нараснат до такива. В случаи, че за такива 
идентифицирани опасности технологичният процес не предвижда тяхното елиминиране 
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или намаляване до допустими нива отговорът на въпроса е "НЕ" и тази опасност се 
означава като ККТ. Ако отговорът на въпроса е положителен ("ДА") - задължително се 
посочва етапът, на който идентифицираната опасност се елиминира или намалява до 
допустими нива и се преминава на следващата опасност. 

схема 
txt:  

ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА; ВЪПРОС 1 СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ПРЕВАНТИВНИ /ПРЕДПАЗНИ/ 
КОНТРОЛНИ МЕРКИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНАТА ОПАСНОСТ?; ПРОМЯНА НА ЕТАПА, ПРОЦЕСА, 
ПРОДУКТА; ВЪПРОС 2 ТОЗИ ЕТАП ЕЛИМИНИРА ЛИ ИДEНТИФИЦИРАНАТА ОПАСНОСТ ИЛИ 
ВЕРОЯТНАТА ПОЯВА НА ТАЗИ ОПАСНОСТ ДО БЕЗОПАСНИ НИВА?; НЕОБХОДИМ ЛИ Е КОНТРОЛ 
НА ТОЗИ ЕТАП?; НЕ Е ККТ -ПРЕМИНИ НА СЛЕДВАЩАТА ИДЕНТИФИЦИРАНА ОПАСНОСТ; 
ВЪПРОС 3 ИМА ЛИ ВЕРОЯТНОСТ НА ТОЗИ ЕТАП ИДЕНТИФИЦИРАНАТА ОПАСНОСТ ДА Е НАД 
БЕЗОПАСНИТЕ НИВА ИЛИ ДА НАРАСНЕ НАД ТЕЗИ НИВА?; ВЪПРОС 4 СЪЩЕСТВУВА ЛИ 
ВЪЗМОЖНОСТ ИДЕНТИФИЦИРАНАТА ОПАСНОСТ ДА БЪДЕ ЕЛИМИНИРАНА ИЛИ НАМАЛЕНА 
ДО БЕЗОПАСНО НИВО НА НЯКОЙ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ? 

 

Карта за определяне на критичните контролни точки (ККТ) 

Дърво на решенията 
Вид опасности Въпрос 1 Въпрос 2 Въпрос 3 Въпрос 4 Етап от 

процеса 

Биологични - Б 
Химични - Х 
Физични - Ф 
и описание на 
опасността  

Съществуват ли 
превантивни 
/предпазни/ 
контролни мерки 
за 
идентифицираната 
опасност? 

Този етап 
елиминира ли 
идeнтифицираната 
опасност или 
вероятната поява 
на тази опасност 
до безопасни 
нива? 

Има ли 
вероятност на 
този етап 
идентифицираната 
опасност да е над 
безопасните нива 
или да нарасне 
над тези нива? 

Съществува ли 
възможност 
идентифицираната 
опасност да бъде 
елиминирана или 
намалена до 
безопасно ниво на 
някой от 
последващите 
етапи? 

ККТ № 

Закупуване 
на суровини 

Замърсени с 
болестотворни 
микроорганизми  
и техните токсини 
бързоразвалящи 
се храни 

ДА НЕ ДА ДА  

Приемане 
на суровини 

Замърсени с 
болестотворни 
микроорганизми  
и техните токсини 
бързоразвалящи 
се храни 

ДА НЕ ДА ДА  

Съхранение 
на суровини 

Развитие на 
болестотворни 
микроорганизми  
и техните токсини 
в бързоразвалящи 
се храни 
Допълнително 
последващо 
замърсяване  

ДА НЕ ДА ДА ККТ 1 

Приготвяне Замърсяване с 
болестотворни 
бактерии на 
бързоразвалящи 
се храни. 
Развитие на 
болестотворни 
бактерии. 
Попадане на 
чужди тела. 

ДА НЕ ДА ДА  
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Готвене Недостатъчна 

оптимална 
температура и 
време на 
термична 
обработка водеща 
до преживяване 
на болестотворни 
бактерии. 
Попадане на 
чужди тела при 
топлинната 
обработка. 
Бързоразвалящите 
се храни да се 
готвят така, че в 
средната част на 
храната да се 
постигне 
температура най-
малко 75 °C. 
 

ДА НЕ ДА НЕ ККТ 2 

Топлинно 
съхранение 
на ястията 
преди 
издаване 

Размножаване на 
болестотворни 
бактерии. 
Отделяне на 
токсини от 
бактериите при 
неправилен 
температурен и 
времеви режим на 
съхранение 
 

ДА НЕ ДА НЕ ККТ 3 

Сервиране Да се сервират 
високорисковите 
храни колкото е 
възможно най-
бързо 

ДА НЕ ДА ДА  

Контролни критични точки, критични граници, мониторинг и корективни 
мерки 

Хладилно съхранение - контролно критична точка 1 
БЪРЗОРАЗВАЛЯЩИТЕ СЕ ХРАНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ В ХЛАДИЛНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ДО 4 °С. 

 
КРИТИЧНА ГРАНИЦА МОНИТОРИНГ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ 
Температура в хладилния шкаф 
от -1 °C до +4 °C 

Проверява се ТЕМПЕРАТУРАТА 
на повърхността на храната, два 
пъти дневно. 
Проверяват се датите на 
постъпване на храните. 

До охлаждане 
(ако в резултат на експозицията 
на температура над 4 ° С, 
температурата на храната не е 
достигнала температура 10 °С или 
по- висока) 
Унищожаване на храната 
(ако в резултат на експозицията 
на температура над 4 ° С, 
температурата на храната не е 
достигнала температура 10 °С или 
по- висока) 
Проучване причините за 
неспазване на критичната граница 
и вземане на мерки за 
отстраняването им. 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТЧЕТ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА 
НА ХЛАДИЛНИКА 
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Съхранение при минусови температури - във фризер 

БЪРЗОРАЗВАЛЯЩИТЕ СЕ ХРАНИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ВЪВ ФРИЗЕР ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРА -18 °С. Дълбокото замразяване предотвратя растежа размножаването на 

бактериите и отделянето на техните токсини 

  
ККТ КРИТИЧНА 

ГРАНИЦА 
МОНИТОРИНГ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ 

Съхранение 
във фризер 

Температура 
минус 18 °С 
или по-ниска 

Проверява се 
температурата на 
храната поне 
веднъж дневно 

Храната се поставя в хладилник или се 
използва незабавно (ако в резултата на 
експозицията на температура надвишаваща 
критичната граница, температурата на 
повърхността на храната е достигнала 
температура 10 ° С или по висока)  
Унищожаване на храната (ако в резултат на 
експозицията на температура надвишаваща 
критичната граница, температурата на 
повърхността на храната е достигала температура 
10° С или по-висока)  
Проучване причините за неспазване на 
критичната граница и вземане на мерки за 
отстраняването им. 

Термична обработка КТТ 2 
ПО ВРЕМЕ НА ТОПЛИННАТА ОБРАБОТКА ХРАНАТА СЕ ПОДЛАГА НА ДЕЙСТВИЕТО НА 
ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ НАД 75 °C В ЦЕНТЪРА НА ПРИГОТВЕНОТО ЯСТИЕ, КОИТО 
УБИВАТ ВЕГЕТАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ПАТОГЕННИТЕ БАКТЕРИИ, ПОЧТИ ВСИЧКИ 

ВИРУСИ, ПЪРВАЦИ И ХЕЛМИНТИ. 

 
ККТ КРИТИЧНА 

ГРАНИЦА 
МОНИТОРИНГ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ 

Термична 
обработка 

Температура в 
средата на 
храната                 
над 75 °С  
 

Работникът 
проверява визуално 
(чрез наблюдение) 
температурата на 
фурната, скарата 
или кулинарната 
обработка при 
всеки цикъл на 
зареждане на 
кулинарния 
продукт. Следи се 
времето за 
топлинна обработка 
съгласно 
рецептурник. 

- Процедури за измерване времето н 
температурата. 

- Увеличаване на температурата при 
отклонения. 

- Увеличаване на времето за кулинарната 
обработка. 

- Поправка на технологичното оборудване. 

Документация   - Отчет за температурата 
- Протокол от обучение на персонала  
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Топлинно съхранение на готова кулинарна продукция ККТ З 
ТОПЛИННОТО СЪХРАНЕНИЕ Е ВРЕМЕННА МЯРКА И ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА ЗА 

ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ХРАНАТА СЕ СЪХРАНЯВА В ПОДХОДЯЩО 
ОБОРУДВАНЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА 63° С И ПО-ВИСОКА. 

 
ККТ КРИТИЧНА 

ГРАНИЦА 
МОНИТОРИНГ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ 

Топлинно 
съхранение 
 

Температура от  
63 °С и по-
висока 
 

Проверява се 
температурата във 
вътрешността на 
храната поне 
веднъж дневно. 
(тази честота може 
да се намали, ако 
които 
демонстрират, че 
съоръжението за 
топлинно 
съхранение при 
определено 
настройване 
постига критичната 
граница. 

- Повишаване температурата на топлинно 
съхранение 

- Унищожаване на храната,ако е била в 
опасната зона (от 4° С до 63 °С) за повече 
от 2 часа или за неизвестен период от време 

- Проучване причините за неспазване на 
критичната граница и вземане на мерки за 
отстраняването им. 

 

 

Проверка (верификация) и водене на записи 
Технологичен етап 
и ККТ №  

ККТ процедури за 
проверка 

ЛИЦЕ или ЛИЦА отговорни 
за процедурите по проверка 

ПОДДЪРЖАНИ 
РЕГИСТРИ и лице 
(лица) отговорни за 
регистрите 

Хладилно 
съхранение на 
хранителни 
продукти 

Контрол на 
температурата в 
хладилните 
съоръжения 

Готвач ДНЕВНИК ЗА 
температура в 
хладилните съоръжения/ 
Отговорник обект 

Топлинна обработка Контрол на 
температура и време  

Готвач  

Топлинно 
съхранение на 
ястията преди 
издаване 
 

Контрол на 
температурата във 
вътрешността на 
храната и време  

Готвач  
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Обобщен НАССР план 
Технологичен 
етап  

ККТ 
№  

Вид 
опасности 
Б,Х,Ф  

Критични 
граници 

Процедури по 
мониторинг. 
Честота. 
Отговорно лице 

Коригиращи 
дейности. 
Отговорно 
лице 

Процедури по 
проверка. 
Отговорно 
лице 

Съхранение 1 Б,Ф Температура 
на 
съхранение: 
от -18 °C до 
+4 °C 

Редовна визуална 
проверка на 
поддържаната 
температурата в 
замразяващите и 
охлаждащи 
съоръжения чрез 
използване на 
термометър 
ежедневно.  
отг. Готвач 
 

Изтегляне на 
неправилно 
съхранените 
храни. 
Коригиране на 
причината за 
отклонението  
отг. Готвач 

Ръководителя 
на НАССР 
екипа 

Топлинна 
обработка  

2 Б Температура 
и време за 
топлинна 
обработка 

Отчитане 
температурата и 
времето за готвене 
и на храната по 
време на процеса. 
отг. Готвач 
 

Удължаване 
на времето и 
повишаване на 
температурата. 
Проучване на 
причината за 
отклонението 
и вземане на 
мерки. 
отг. Готвач 

Ръководителя 
на НАССР 
екипа 

Топлинно 
съхранение 
на ястията 
преди 
издаване 
 

3 Б Температура 
над 63 °C и 
време до 2 
часа 

Конгрол на 
температурата във 
вътрешността на 
храната и времето. 
отг. Готвач 
 

Унищожаване 
на храната. 
Проучване на 
причината за 
отклонението 
н вземане на 
мерки 
отг. Готвач 

Ръководителя 
на НАССР 
екипа 

 

Дата: ...................      Одобрено от: ................... 
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Контролна карта на проверка на НАССР плана 

 
ДА НЕ 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
1. Включва ли планът НАССР: 
- наименование на производителя, предприятието и наименованието на продукта? 
- използваните съставки и суровини, съгласно технологичната документация? 
- използваната опаковка? 
- температурата, при която продуктът трябва да се съхранява, разпространява и 

продава? 
- начина, по които продуктът ще се подготвя за консумация? 
2. Дали разработената схема (диаграма) на поточността на продукта е ясна, 
опростена н напълно описва всички технологични етапи на производството? 
3. Дали схемата (диаграмата) на поточността е проверена на място за точност и 
пълнота на действителните производствени процеси? 

  

II. ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ 
1. Идентифицирани и определени ли са всички етапи от произзодсгвения процес, в 
които може да възникне потенциално значима опасност? 
2. Описани ли са всички опасности, свързани с всеки от идентифицираните етапи? 
3. Разграничени ли са проблемите, свързани с безопасността, от проблемите, които 
касаят качеството? 
4. Идентифицирани и описани ли са превантивните мерки за контрол при 
установяваие на опасност? 

ДА НЕ 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ 
1. Използвано ли е т.нар. "дърво на решенията" при определяне па ККТ? 
2. ККТ вписани ли са в контролните карти (чек-листове)? 
3. Разгледани ли са всички значими опасности, идентифицирани при анализа на 
опасностите? 

ДА НЕ 

IV. УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТИЧНИТЕ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ/ЛИМИТИ 
1. Установени ли са критичните гранични стойности за всяка превантивна мярка и за 
всяка ККТ? 
2. Извършена ли е проверка на критичните гранични стойности за контрол на 
идентифицираните опасности? 
3. Дали критичните гранични стойности са определени с наредби, стандарти и др.? 
4. Съхранява ли се в предприятието документация, потвърждаваща адекватността на 
критичните гранични стойности - наредби, научни статии, резултати от собствени 
анализи и др. 

ДА НЕ 

V. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
1. Разработени ли са процедури за мониторинг, осигуряващи превантивни мерки, 
необходими за контрол на всяка ККТ и дали тези процедури се поддържат в рамките 
на установените критични граници? 
2. Процедурите по мониторинга непрекьснато ли се извършват или периодично? 
Честотата на мониторинга осигурява ли надеждна гаранция за контрол вьрху 
опасносите? 
3. Дали са разработени процедури за систематична регистрация на информацията от 
мониторинга 
4. Определени и обучени ли са служителите, които ще осъществяват мониторинга? 
5. Определени и обучени ли са служителите, извършващи преглед на регисгрираната 
информация, свързана с мониторинга? 
6. Положени ли са в регистрите подписите на лицата, отговорни за мониторинга? 
7. Разработени ли са процедури за регулиране и поддържане на контрола на 
производствените процеси, основаващи се на резултатите от осъществявания 
мониторинг? 

ДА НЕ 



 34

 
VI. УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ  
1. Разработени ли са конкретни дейности за всяка ККТ?  
2. Как се отразяват те на: 
- възстановяването на производствения контрол? 
- унищожаването на дефектна продукция? 
- процедурите за отстраняване на причнннте за възникване на несъответствия за 

предотвратяване на евентуално повторно възннкване на несьответствие, 
отклонения от изискванията и принципите на НАССР? 

3. Установени ли са процедури за регистриране на коригиращи действия? 
4. Установени ли са процедури за преглед на осъществени коригиращи действия? 

ДА НЕ 

VII. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА 
1. Включени ли са процедури за проверка, удостоверяващи че всички значими 
опасности са идентифицирани в плана НАССР на етапа на неговата разработка? 
2. Включени ли са процедури за проверка, определящи дали критичните гранични 
стойности са подходящи за контрол на идентифицираните рискове? 
3. Установени ли са процедури за проверка на правилното функциониране на  
системата НАССР? 
4. Установени ли са процедури за преоценка на плана и системата НАССР, 
периодично или при вьвеждане на важен продукт, технологичен процес или промени 
в опаковката? 

ДА НЕ 

VIII. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ 
1. Дали са установени процедури за съхранение на НАССР плановете във вид на 
документация, пазена в предприятието? 
2. Включват ли документите по НЛССР: 
- описание на продукта и неговото предназначение? 
- диаграма на поточността, определяща ККТ? 
- превантивни мерки? 
- критични граници? 
- система за мониторинг? 

ДА НЕ 
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СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ  

В ОБЕКТ - СТУДЕНТСКИ СТОЛ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 
ВАРНА, УЛ."КНЯЗ БОРИС I" 

I. Сгради, помещения и технологично оборудване 
Обектът е масивна монолитна пристройка, намираща се в сградата на 

Икономически университет - Варна. Построена е през 1996 г. на 130 кв.м. площ, състоящ 
се от два етажа столови, един етаж кухня и складови помещения и санитарен възел. Във 
всички помещения са използвани лесно почистващи се материали. Работните повърхности 
и технологичното оборудване са съобразени с рубриката на обекта. Залите за хранене са 
облицовани със гипс-картон; подовото покритие е тип "Теракот". Вентилирането на 
помещенията се осъществява с аспирация. Столът е захранен с течаща питейна вода.  

КАНАЛИЗАЦИЯ: Водопроводната и канализационната инсталация на обекта са 
изпълнени, съгласно действащата нормативна уредба. Монтиран е водомерен възел и 
предвидените санитарни прибори. Осигурена е топла течаща вода от монтирани 2 броя 
бойлера с вместимост от 500 литра. Изпълнението на ВиК инсталацията е с необходимото 
качество и в съответствие с техническите и санитарни изисквания. 

Кухненското помещение е облицовано с фаянс и теракот, съгласно изискванията на 
ХЕИ. Помещението е вентилирано. Санитарният възел се състои от умивални, битовка, 
тоалетна. Стените са с фаянс, подът - теракот. Мокрите помещения имат подови сифони.  

За осигуряване на ефективно функциониране на технологичното оборудване са 
разработени писмени програми за поддържането им. 

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО: 

1. Плюсови хладилни съоръжения 

2. Фризери 

3. Плюсови вертикални витрини 

4. Минусови хладилни камери 

5. Хладилни шкафове 

6. Печки, фурни, скари, фритюрници, автоклави, мивка с течаща вода, рафтове и 
стелажи. 

II.  Приемане на суровини и храни. Съхранение 
За доставянето на безопасни суровини, храни и напитки се следи стриктно тяхното 

производство, срок на годност и съхранение. Следи се за цялостната опаковка на храните 
и напитките. 

За недопускане на замърсяването на храните се спазват строги хигиенни норми. 

Изготвена е програма за почистване на помещенията, работните повърхности и 
санитарните възли. 

Програмата съдържа: 

1. Седмично основно почистване. 

2. Ежедневно почистване и дезинфекция на съоръженията и работните помещения. 
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Всички прибори и съдове се поставят в дезинфекционен разтвор. Препаратите за 
почистване и тяхната концентрация са съобразени с изискванията на ХЕИ. 

Измиването на трапезната посуда се извършва със съдомиялна машина. 
Почистващите и дезинфекционни препарати са на хлорна основа. Съхранението на 
химическите вещества, използвани за измиване и дезинфекция се съхраняват в строго 
определени места с цел предотвратяване замърсяване на храната. 

Изготвена е Система за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци - контейнер 
извън обекта. 

Извършва се строг контрол върху вредителите. Поставено е лице, което е 
отговорно и извършва почистването на обекта и приготвя дезинфекционните разтвори. 
Води се дневник за отчитане ефективността на почистването. 

III. Лична хигиена на персонала 
Като се има предвид, че работният персонал може да бъде източник на замърсяване 

на храната и напитките, трябва да има високо ниво на лична хигиена на работниците, 
влизащи в пряк контакт с храната. 

При постъпване на работа работещият е длъжен да представя медицинско 
свидетелство и здравна книжка. Работещият е длъжен да съобщава за заболявания и 
наранявания, които могат да бъдат източник на замърсяване и зараза. 

Работещият е длъжен да прилага хигиенна практика при приготвянето на храната. 
Изготвени са писмени инструкции: 

1. Измиване на ръцете преди започване на работа и след ползване на почивка. 

2. След ползване на санитарен възел, измиването се извършва с течаща вода, а след 
това с дезинфекционен разтвор, след което се изплакват обилно с вода. 

3. Смяна на работно облекло - сменя се два пъти седмично. 

4. Съхранение на личните вещи и облекло. Съхраняват се отделно от работното 
място, с цел да не се допусне замърсяване на предлаганата храна. За целта има битовка и 
за всеки работник - гардероб. 

5. Поведение в работните помещения: не се допуска пушене, както и контакт на 
ръцете с устата, носа, ушите и очите. 

IV. Технологична обработка на храната 
За осигуряване безопасна технологична обработка на храната всеки продукт се 

проверява при доставянето му в обекта. Следи се за разделното съхранение. 

Топлинната обработка на различните видове храни се спазва стриктно, като се 
задават определени параметри за време . Следи се за тяхната температура и грамаж. 

V. Обучение на персонала 
Всеки член на персонала при постъпване на работа бива обучаван в съответствие 

изискванията за заеманата от него длъжност, т. е. въвеждане в работната програма - 
техника на безопасност, норми, поведение. Обучението се извършва от управителя на 
фирмата. За проведеното обучение се води дневник с подпис на провелия инструктажа. 
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VI. Контрол върху вредителите 
В обекта се съблюдава за контрол върху вредителите (гризачи, насекоми, птици и 

др. животни), с цел недопускане на появяването им и за елиминирането им при 
установено присъствие. 

Борбата с вредителите трябва да определя следното: 

1. Унищожаване на скривалищата и ограничаване на достъпа до суровини и 
продукти, които ги привличат чрез поставяне на примамка. 

2. Периодично се прилагат химични методи като се следи да не се допуска 
замърсяване на предлаганите хранителни продукти в обекти. 

3. Наблюдава се ежедневно, визуално се следи за гризачи и при необходимост се 
вземат необходимите мерки. 

VII. План за осигуряване безопасността на храните 
Разработването на плана за осигуряване безопасността на храните включва 

следните етапи: 

1. Съставяне на технологична схема, отразяваща всички дейности, извършвани в 
обекта. 

2. Анализиране на всички възможни опасности (т. е. замърсяване), свързани с 
извършването на всяка дейност в обекта. 

Опасност е всяко нещо, което може да увреди човешкото здраве, а именно 
болестотворни микроорганизми, чужди тела или химикали, които замърсяват храна и 
напитки. 

- Определяне на тези, които са критични за осигуряване на безопасността на 
храните, т. е. ако не са под контрол не може да се гарантира безопасността на готовите 
храни. 

- Определяне на мерки, които могат да контролират критичните опасности. 

Пример за мерки за контрол са: Използване на проверени доставчици, правилно 
хладилно съхранение, ефективно почистване и дезинфекция, поддържане на високо ниво 
на лична и производствена хигиена; 

- Установяване на граница за всяка критична опасност. Това е температура, време и 
киселинност, които трябва да се осигурят на продуктите за тяхното съхранение. Като 
примерно хлад. съхранение трябва да бъде при или над допустимите градуси. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Дневник за входящия контрол на стоки. 

2. Дневник за отчитане на температурата на хладилните съоръжения. 

3. Дневник за отчитане на дезинфекцията и дератизацията 

4. Дневник за лична хигиена. 

5. План-програма за обучение. 

6. Технологична схема. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА, ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА НАССР 

Стандартна процедура за работа "Помистване и дезинфекция на контактни 
повърхности" 

Цел:  

Недопускане появата на кръстосано замърсяване чрез осигуряване почистване и 
дезинфекция на всички контактни повърхности. 

Обхват:  

Процедурата е предназначена за персонала, зает с почистването и дезинфекцията 
на контактните повърхности. 

Инструкции: 

1. Инструктаж и обучение на персонала за изпълнение на процедурата. 

2. Стриктно спазване на инструкциите, дадени от производителите за експлоатация 
и поддръжка на оборудването и за употреба на почистващите и дезинфекционните 
препарати. 

3. Почистване, измиване и дезинфекция на контактните повърхности на мивки, 
маси, плотове, оборудване, посуда, инвентар, термометри и т. н. 

- преди всяка употреба; 

- между различните употреби, когато се приготвят различни видове суровини 
от животински произход като: яйца, риба, месо и птиче месо; 

- между различните употреби, когато се приготвят готови за консумация 
храни и суровини от животински произход като: яйца, риба, месо и птиче 
месо; 

- винаги когато настъпи замърсяване или има съмнения за такова. 

4. Почистване, измиване и дезинфекция на контактните повърхности на мивки, 
маси, плотове, оборудване, посуда, инвентар, термометри и т. н. чрез използване на 
следната процедура: 

- почистване на повърхността с разтвор на миещ препарат, разрешен за целта; 

- измиване на повърхността с чиста вода; 

- дезинфекция на повърхността с дезинфекционен разтвор, приготвен в 
концентрация, съгласно указанията на производителя, дадени на етикета; 

- подсушаване на въздух. 

5. Ако се използва 3-гнездна мивка, същата се използва по следния начин: 

- в първото отделение се извършва почистване с чист разтвор на миещ 
препарат при 44°С или друта температура, посочена от производителя на 
препарата; 

- във второто отделение се извършва измиване с чиста вода; 

- в третото отделение се извършва дезинфекция с дезинфекционен разтвор, 
приготвен в концентрация, съгласно указанията на производителя или чрез 
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потапяне в гореща вода с температура от или над 78 °C за 30 секунди. Да се 
проверява концентрацията на дезинфекционен разтвор чрез подходящи 
бързи тестове. 

6. Ако се използва миялна машина: 

- да се спазват инструкциите за употреба на производителя; 

- да се осигури, че се постига температура на контактните повърхности от 71 °С и 
повече, ако се използва гореща вода за дезинфекция.  

Мониторинг:  

Персоналът е длъжен: 

1. През работната смяна, визуално да инспектира контактните повърхности на 
оборудването и инвентара за тяхната чистота. 

2. В тригнездната мивка ежедневно: 

- визуално да проверява чистотага на водата във всяко от отделенията; 

- с калибриран термометър да проверява температурата на водата в първото 
отделение; 

- при употреба на химически препарат за дезинфекция, чрез тест кит да 
проверява концентрацията на разтвора на препарата; 

- при употреба на гореща вода за дезинфекция с термометър да измерва 
температурата на водата. 

3. В миялната машина ежедневно: 

- - визуално да наблюдава (мониторира) чистотата на водата н вътрешните 
части на машината; 

- постоянно да наблюдава (моннторнрат) температурата н налягането, ако е 
приложимо, за да се провери, че машината функционира съгласно 
параметрите, посочени от производителя; 

- - за миялни машини с дезинфекция чрез гореща вода да проверява 
достигнатата температура на повърхността на дезинфекцираните съдове с 
термометър; 

- - за миялни машини с дезинфекция чрез химически препарат за дезинфекция 
да проверява концентрацията на препарата върху току що дезинфекцирани 
съдове чрез подходящ тест кит.  

Корективна мярка: 

1. Допълнителен инструктаж или обучение на работника, който не следва тази 
стандартна процедура за работа 

2. Допълнително почистване и дезинфекция на непочистените добре контактни 
повърхности. Унищожаване на храните, които са били в контакт с повърхности, които не 
са бели ефективно измити и дезинфекцирани.  

3. В тригнездната мивка 

- изпразване и ново напълване на отделенията, периодично и колкого е 
необходимо, за поддържане на водата чиста; 
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- довеждане температура на водата до необходимата граница чрез прибавяне 
на гореща вода; 

- добавяне допълнително на дезинфекционен препарат или гореща вода до 
постигане на необходимата концентрация или температура за дезинфекция.  

4. В миялната машина: 

- изпразване и ново напълване на машината, периодично и колкото е 
необходимо, за поддържане на водата чиста; 

- ремонтиране на машината, ако не се постигат необходимите параметри, 
посочени от производителя; 

- за миялни машини с дезинфекция чрез гореща вода се прави тестиране чрез 
пускане на машината отново в действие. Ако при това не се постига 
необходимата температура на повърхността на съдовете, се извършва 
ремонт. Съдовете се измиват и дезинфекцират в мивка до приключване на 
ремонта, а при липса на такава - се използват съдове за еднократна употреба. 

- за миялни машини с дезинфекция чрез химически препарат се проверява 
количеството на препарата. Допълва се, ако е необходимо. След това отново 
се проверява. Ако не се постига необходимата концентрация на препарата, 
се преустановява употребата на машината и се извършва ремонт. Съдовете 
се измиват и дезинфекцират в мивка до приключване на ремонта, а при 
липса на такава - се използват съдове за еднократна употреба. 

Проверка (верификация) и водене на записи 
Персоналът води записи на извършената дейност н за всяка предприета корективна 

мярка във форма "Почистване и дезинфекция на контактни повърхности". Мениджърът 
или началникът на смяна, или друго отговорно лице, проверява дали работниците 
измерват температурата на водата или концентрацията на препарата, чрез визуално 
наблюдение на работата на работника по време на работната смяна и чрез проверка и 
заверка на формата "Почистване и дезинфекция на контактни повърхности". Формата се 
попълва ежедневно. Формата се съхранява за период не по-малък от 1 година.  

Дата на въвеждане ................................. от, 

Дата на преразглеждане ......................... от, 

Дата на изменение ................................ от. 
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ИНСТРУКЦИИ 

Инструкции за измиване на ръцете 

1. Предназначение 
Инструкцията регламентира дейностите, свързани с измиването на ръцете в обекта. 

2. Описание на дейността 
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията, са описани, както следва: 

� По време на работа работещите са длъжни да поддържат ръцете си чисти, като ги 
измиват често със сапун и течаща топла вода.  

� Ръцете се мият задължително: 

- Преди всяко започване на работа; 

- След допир до замърсени повърхности и опаковки; 

- След кихане и кашляне; 

- След издухване на носа; 

- Веднага след всяко ползване на тоалетната; 

- След всяко видимо замърсяване; 

- Винаги, когато е необходимо.  

� Измиване на ръцете се извършва по следния начин: 

- Предварително обливане с топла вода; 

- Старателно измиване чрез енергично взаимно обтриване на дланите с топла 
вода и сапун с продължителност поне 1 минута; 

- При силно замърсени ръце, ноктите се търкат с четка; 

- Дезинфекция чрез втриване между дланите и върху гърба им на "Бромосепт 
50" - 5 мл/10 л вода; 

- Подсушаване чрез сешоар или с индивидуални книжни кърпи (салфетки); 

- По време на рабога не бива да се извършват странични дейности, които 
водят до замърсяване на ръцете и работното облекло. 

3. Приложения 
- Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. 
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Инструкция за смяна на работното облекло 

1. Предназначение 
Инструкцита регламентира дейностите, свързани със смяната на работното облекло 

и обекта. 

2. Описание на дейността 
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията, са описани, както следва: 

- работното облекло на кухненския персонал се сменя основно на два работни 
дни; 

- предната престилка се сменя всеки работен ден, а при необходимост и по-
често; 

- не се разрешава носенето на работното облекло извън територията на обекта. 

3. Приложения 
- Наредба .№ 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. 

 

Инструкция за съхраняване на лични вещи и облекло 

1. Предназначение 
Инструкцията регламентира дейностите, свързани със съхраняването на лични 

вещи и облекло в обекта. 

2. Описание на дейността 
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията са описани както следва: 

- гардеробът не трябва да се използва като склад за различни неща, а се 
съхраняват само лични вещи и лично облекло; 

- в помещенията, където се съхраняват, преработват и предлагат храните, не 
се позволява съхранение на лични вещи и работно облекло. 
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Инструкция за дезинфекция 

1. Предназначение 
Инструкцията регламентира дейностите, свързани с дезинфекцията в обекта. 

2. Описание на дейността 
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията, са описани, както следва: 

� При използване на препарат "Хлорин", "Белина", "Тризон"; 

� За дезинфекция на подове, плотове, стени, тавани, дограма, съдове, прибори: 
използва се 1%-тен разтвор, който се приготвя чрез смесване на 100 милилитра 
препарат на 10 литра вода. 

� За дезинфекция на тоалетни: използва се 5%-тен разтвор, който се приготвя чрез 
смесване на 500 милилитра препарат на 10 литра вода. 

� За дезинфекция на яйца: използва се 2%-тен разтвор, който се приготвя чрез 
смесване на 20 милилитра препарат на 1 литър вода. 

- При използване на препарат "Сюрхлор Д"; 

- За дезинфекция на ръце, подове, плотове, стени, тавани, дограма, съдове, 
прибори: използва се 1 %-тен разтвор, който се приготвя чрез смесване на          
1 литър препарат на 10 литра вода. 

- За дезинфекция на тоалетни: използва се 5%-тен разтвор, който се приготвя 
чрез смесване на 1 литър препарат на 10 литра вода. При използване на 
препарат "Бромосепт 50":  За дезинфекция на ръце, подове, плотове, стени, 
тавани, дограма, съдове, прибори, санитарни възли: използва се разтвор, 
който се приготвя чрез смесване на 5 милилитра препарат на 10 литра вода. 

При използване на други дезинфекционни препарати се спазват стриктно 
указанията, написани на опаковката. 

3. Приложения 

- Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. 
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Инструкция за контрол на възрастта и дезинфекцията на пресни яйца 
от птици, преди влагането им за приготвянето на храните  

1. Предназначение 
Инструкцията регламентира дейностите, свързани с измерването и дезинфекцията 

на пресни яйца от птици, преди влагането им за приготвяне на храните в обекта. 

2. Описание на дейността 
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията са описани, както следва: 

� Отговорникът за съхранениего на суровините и продукгите носи цялата 
отговорност за контрола върху възрастта на яйцата, след тяхната доставка! За тази 
цел той е длъжен да етикетира всяка една доставка на яйца в склада, както и да 
води стриктно Дневника за входящ контрол; 

� При критични срокове на годност той е длъжен да информира отговорника на 
обекта и отговорния готвач за предприемане на коригиращи действия; 

� Изтегляне на яйцата от склада - при внимателното следене за влагане на яйца, 
които са по реда на получаването им и по изтичащия срок на годност - тези неща се 
установяват от данните на етикета "Рискова суровина". Етикетът задължително 
придружава всяко получаване на яйца от одобрен доставчик  

� Сортиране на ИЗТЕГЛЕНИТЕ яйца; 

� Яйца с нарушена черупка се отстраняват и не се ползват за консумация; 

� Измиване на яйцата с хладка вода - от 30 °С до 40 °С; 

� Накисване на яйцата в 2% разтвор, който се приготвя чрез смесване на 20 
милилитра препарат на 1 литър разтвор за време не по-малко от 10 минути или               
1 хапче в 10 литра вода, за същото време; 

� Изплакване на яйцага с хладка вода - от 30 °С до 40 °С; 

� Подсушанане на яйцата и поставяне в подходящ пластмасов съд; 

� Съхранение на яйцата в плюсов хладилник; 

� Не се допуска влагането на яйца в храни, ако яйцата са по-стари от 1 (една) 
седмица след датата на закупуването! 

� Реализация на яйцата по заявката и дневното меню: 

- Яйцата се чупят поединично и съдържанието се изсипва в отделен съд, като 
внимателно се оглежда. 

- След набиране на яйчната маса на 5 до 6 яйца, съдът се изпразва в общата 
маса на яйцата; 

� Черупките се изнасят в затворен съд. 

3. Приложения 
- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. ДВ, 
брой 82 от 14.10.2005 г.; 

- Наредба .№ 31 от 06.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на 
кокоши яйца за консумация; 

- Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. 



 45

Инструкция за съхранение и дезинфекция на кокоши яйца 
Яйцата се закупуват от регламентирани обекти. Те трябва да са маркирани и 

придружени с ветеринарни или търговски документи, в които е посочен регистрационния 
номер на производителя 

1. При постъпване в цеха се съхраняват самостоятелно в хладилно съоръжение - 4 
°С или на рафтове в климатизирано складово помещение. 

2. Дезинфекцията се извършва на определено за целта място (кът за измиване и 
дезинфекция) - оборудвано с мивка и топла течаща вода. 

3. Пресните яйца се измиват и дезинфекцират преди влагането им в производството 
на храни (чл.53 от Наредба № 7/ 08.04.2002 на МЗ и МЗГ) 

ЕТАПИ 

� Измиване на яйцата с топла течаща вода; 

� Поставяне в решетъчен съд 

� Решетъчният съд се поставя в друг съд с предварително приготвен дезинфекционен 
разтвор. 

� Приготвяне на дезинфекционен разтвор СЮРХЛОР 

-  една таблетка се поставя в съд с 10 литра хладка вода 

- половин таблетка се разтваря в 0,5 л вода 

- времетраене на дезинфекцията - експозиция 15-20 минути 

- изплакване с вода 

� Дезинфекцираните яйца могат да се съхраняват ... климатични условия 
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Инструкция за размразяване на замразени храни 

1. Предназначение 
Инструкцията регламентира дейностите, свързани с размразяването на замразени 

храни в обекта. 

2. Описание на дейността 
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията са описани, както следва: 

- размразяването на месо и месни продукти се състои в постепенно 
повишаване на температурата от -18 °С до -3 °С 

- размразяването става постепенно без да се нарушава целостта на месото; 

- месото не се подлага на топлинна обработка преди да се е размразило 
напълно; 

- след пълното размразяване месото се измива с хладка вода с цел да се 
отстранят евентуални замърсявания по повърхността; 

- плодове и зеленчуци се подлагат на топлинна обработка без да бъдат 
предваригелно размразени. 

3. Приложения 
- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. ДВ, 
брой 82 от 14.10.2005 г.; 

- Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. 
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Инструкция за извършване на входящ контрол на суровини, храни, 
опаковъчни и други материали 

1. Предназначение 
Инструкцията регламентира дейностите, свързани с извършването на входящ 

контрол на суровини, храни, опаковъчни и други материали в обекта. 

2. Описание на дейността  
Дейностите, свързани с изпълнението на Инструкцията, са описани, както следва: 

� В обекта се приемат, съхраняват и предлагат само храни, произведени в 
предприятия, регистрирани по Закона за храните; 

� Длъжностното лице, преди приемане на доставяните храни, стриктно проверява 
придружаващата документация, датата на производство на отделните партиди, 
срока на годност, външното състояние на опаковките, органолептичните качества 
на храните (наличие на промяна в нормалния цвят, помътняване, наличие на 
плуващи частици и др.), четлнвостта и здравината на етикетите.  

� В обекта се приемат само храни със запазени опаковки, етикетирани и маркирани 
съгласно Наредбата за етикетирането и представянето на храните.  

� В обекта се приемат, съхраняват, приготвят н предлагат на клиенти само храни, 
етикетите на които включват: данни за наименованието, под което храната се 
продава, съставките на храната и тяхното съдържание, трайността на храната и 
условията, при които трябва да се съхранява, нето тегло или обем, име, седалище и 
адрес на производителя, маркировка за обозначаване на партидата, към която 
принадлежи храната, и указания за употреба, ако е необходимо. 

� Готвачите вписват в Дневника за входящия контрол приетите храни с 
необходимите данни:  

- име на производителя 

- дата на приемане 

- номер на партидата 

- прието количество 

- вид на използвания транспорт 

- вид на придружаващата съответния продукт документация. 

� В обекта се съхранява информация за: 

- производителя на закупените непакетирани храни, като за продуктите от 
животински произход и ветеринарномедицинския регистрационен номер на 
предприятието, производител и/или номерът на ветеринарномедицинското 
свидетелство. 

� Приемат се само храни със запазени опаковки, етикетирани и маркирани съгласно 
Наредбата за етикетирането и представянето на храните. 

� В обекта не се приемат замърсени и/или с нарушена цялост на черупката пресни 
яйца. 

� В обекта не се приемат храни със съмнителни или видими признаци на развала, 
както и такива с изтекъл срок на минимална трайност. 
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� Количеството и видът на приеманите храни съответстват на капацитетните 
възможности на обектите за осигуряване на правилното им съхранение и продажба 
при спазване на определените от производителя условия и срокове на съхранение. 

� Не се допуска съхранението, приготвянето и продажба на храни с настъпила 

� развала или с видими промени в качеството им или с увредени опаковки. 

3. Приложения 
� Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. ДВ, брой 82 

от 14.10.2005 г.; 

� Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. 
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Инструкция № 1  
ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ (ТОАЛЕТНИ) 

Текущата дезинфекция на санитарните възли се извършва през 2-3 часа по следния 
начин: 

1. Изхвърлят се отпадъците от кошчетата в полиетиленови торби 

2. Всички повърхности: мивка, тоалетна чиния, стени и под се измиват с 
комбиниран миещ дезинфекционен препарат (DOMESTOS WC или др.)  

- основно измиване и дезинфекция на санитарния възел се извършва в края на 
работния ден след освобождаване на сградата от персонала и многократно 
през деня отговорното лице е длъжно да следи за това дали има тоалетна 
хартия, течен сапун и хартия за еднократна употреба (изправността на ел. 
сешоар за ръце), 

- следи се за хигиенното състояние на врати, дръжки и изтривалки за крака. 
ПОЧИСТВАНЕ НА БИТОВКИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛА 

Ежедневно след приключване на работния ден и освобождаване на помещенията от 
персонала се извършва следното: 

1. Отваряне на прозорците/вратите за проветряване  

2. Отстраняване на всички по-едри отпадъци - събират се в полиетиленов плик, 
който се изхвърля в определен за това контейнер 

3. Всички повърхности на закачалки, шкафчета, столове, врати се избърсват с 
влажна кърпа, напоена с комбиниран миещ дезинфекционен препарат - доместос или др.  

4. Стените и плочките в банята се измиват с топла вода и миещ препарат. 
Измиването се извършва от стените към сифоните.  

5. Изплакване с топла вода. 

Инструкция № 2 
ПОЧИСТВАНЕ НА СУХИ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Склад за хранителни продукти 

Склад за сухи продукти 

Склад опаковки 

Склад санитарни препарати 

1. За да се почистят складовите помещения се отстраняват всички предмети от пода 
и излишни предмети от стелажите шкафовете 

2. Подът се измита с помощта на метла-четка 

3. Избърсва се с влажна стирка наносна с комбиниран миещ дезинфекционен 
препарат 

4. Стелажите шкафове, рафтове се забърсват с влажна кърпа напоена с комбиниран 
миещ дезинфекционен препарат 

5. Помещението се проветрява, за да изсъхне 
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ДЕЙНОСТИ: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ 

Обобщаващи таблици за анализ на опасностите във всяка стъпка от 
диаграмата на основните дейности в заведението за хранене 

Дейност: Закупуване  
Опасности · Суровини, заразени с болестотворни бактерии, токсини 

· Суровини, съдържащи химически вещества, например 
пестициди 

· Суровини с примеси на чужди физически тела, например 
стъкло, метал и др. 

Превантивни мерки · Закупуване от надеждни доставчици 
· Следене за температурата на суровините при доставка 
· Следене за качеството на продуктите 
· Избор на най-малко опасни съставки 

Контролни граници · Продукти, закупени от надеждни и одобрени доставчици 
· Следете за качеството на продуктите и тяхната безопасност, в 

т. ч. температура на суровините при доставка                       
(охладени: при температура до 4 °С; замразени: при 
температура под -18 °С) 

Мониторингови процедури · Проверявайте документацията на доставчиците си, за да се 
уверите, че те спазват добрите производствени практики. 

· Инспектирайте помещенията на доставчиците си 
· Информирайте ги за оплаквания от клиенти 

Коригиращи действия · Избягвайте да зареждате от нелегални, неквалифицирани, 
съмнителни доставчици 

Документация · Документи от одобрени доставчици  
· Бланка за зареждане (приложение 1) 
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Дейност: Получаване на суровини 
Опасности · Наличие и развитие на болестотворни бактерии по време на 

доставяне 
· Повреждане на опаковката и замърсяване с чужди тела 

Превантивни мерки · Проверяване на датата на годност и температурата при 
доставяне 

· Проверяване на общото състояние на суровините  
· Пренасяне на охладените и замразени храни в хладилните 

камери възможно най-бързо 
· Проверяване на целостта на опаковките 
· Проверяване на превозното средство, използвано за доставка и 

шофьорите 
Контролни граници · Дата на годност 

· Температура до 4 °С за охладени суровини; замразените 
трябва да са напълно замразени и с температура под -18 °С 

· Общо състояние без мирис и лепкавост 
· Отнасяне в склада на охладените и замразените продукти 

незабавно (в рамките на 10 мин. ) 
· Незасегната опаковка и липса на всякакви видими чужди тела 
· Чисти превозни средства за доставка 

Мониторингови процедури · Проверете датата на годност 
· Измерете температурата на охладените и на замразените 

продукти 
· Огледайте общото състояние на продуктите  
· Наблюдавайте пренасянето на продуктите от превозното 

средство при получаване 
· Огледайте опаковката, огледайте и за наличието на чужди тела 
· Проверете визуално хигиенното състояние на превозното 

средство 
Коригиращи действия · Информирайте доставчика  

· Върнете негодните продукти 
· Складирайте суровините незабавно 

Документация · Документация за входящите суровини и доставки (приложение 
2, 3 и 4) 
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Дейност: Съхранение в сух склад 
Опасности · Размножаване на болестотворни бактерии  

· Кръстосано замърсяване 
Превантивни мерки · Неизползване на храни с изтекъл срок на годност 

· Покриване или увиване на храните и отделяне на различните 
видове  

· Проверка на опаковките 
· Контролиране наличието на вредители  
· Почистване и хигиенизиране 

Контролни граници · Маркиране на всички храни с дата на заприходяване и 
прилагане на ротационния принцип "първо заприходено - 
първо изписано"  

· Покриване на суровините и разделяне по видове 
· Цялостна опаковка и липса на видими чужди тела  
· Липса на вредители в помещението 
· Помещението да е сухо и чисто 

Мониторингови процедури · Проверете датите на заприходяване 
· Проверете общото състояние на склада 
· Огледайте опаковките 
· Проверете отчетите за контрол на вредителите 
· Проверете отчетите за почистване и хигиенизиране на 

помещението 
Коригиращи действия · Маркирайте суровините с дати 

· Покрийте или увийте продуктите  
· Пренаредете склада, за да разделите различните видове 

суровини  
· Наемете фирма за борба с вредителите 
· Почистете помещението 

Документация · Отчет за контрол на вредителите (приложение 8) 
· Отчет за почистване (приложение 7) 
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Дейност: Хладилно съхранение 
Опасности · Размножаване на болестотворни бактерии и натрупване на 

токсини  
· Кръстосано замърсяване (сурови продукти заразяват 

приготвена храна) 
Превантивни мерки · Съхраняване на охладените храни в хладилници при 

подходяща температура   
· Подреждане на продуктите така, че да се осигури добра 

циркулация  
· Не използвайте продукти с изтекъл срок на годност  
· Не използвайте продукти с лош вид или миришещи на 

развалено  
· Сготвената храна се съхранява отделно от суровите продукти  
· Покриване на продуктите и разделяне по видове 
· Почистване 

Контролни граници · Температура в хладилния шкаф до 4 °С 
· Маркиране на всички храни с дата и прилагане на ротационния 

принцип "първо влязло - първо излязло" 
· Поставяне на сготвените храни над суровите продукти  
· Покриване на всички храни и продукти  
· Почистване 

Мониторингови процедури · Измервайте температурата е хладилния шкаф два пъти на ден 
·  Проверявайте датите на постъпване  
· Оглеждайте общото състояние на храните  
· Оглеждайте общото състояние на хладилния шкаф  
· Проверете отчетите за почистване 

Коригиращи действия · Пренастройте или ремонтирайте хладилника 
· Пренаредете продуктите 
· Маркирайте храните и продуктите с дати 
· Изхвърлете развалените храни и тези с изтекъл срок на годност 
· Покрийте сготвените храни и суровите продукти  
· Почистете 

Документация · Отчет на температурата на хладилника (приложение 5) 

Дейност: Складиране във фризер 
Опасности · Размножаване на болестотворни бактерии 
Превантивни мерки · Съхраняване на замразените продукти при подходяща 

температура  
· Подреждане на продуктите така, че да се осигури добра 

циркулация на въздух  
Контролни граници · Температура във фризера: под -18 °С 
Мониторингови процедури · Измервайте температурата във фризера 
Коригиращи действия · Пренастройте или ремонтирайте фризера 

· Пренаредете продуктите  
Документация · Отчет за температурата на фризера (приложение 5) 
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Дейност: Първична обработка  
Опасности · Размножаване на болестотворни бактерии и образуване на 

токсини  
· Кръстосано замърсяване 

Превантивни мерки · Измиване на всички плодове и зеленчуци 
· Ограничаване времето на престой на охладените храни извън 

хладилника 
· Размразяване на замразените продукти се извършва в 

хладилник под студена течаща вода в непромокаема опаковка  
· Използване на чисти ножове и дъски за рязане, за да се избегне 

кръстосано замърсяване 
Контролни граници · Плодовете и зеленчуците да се измиват в дълбочина, напълно 

· Максималното време за размразяване на продукти при 
температура над 4 °С е 2 часа 

· Напълно размразяване на замразеното месо преди термична 
обработка 

· Уредите и инструментите да са чисти, в добро състояние и 
предназначени за използване само при готова за консумация 
храна 

Мониторингови процедури · Визуална проверка 
· Измервайте температурата на размразяващите се продукти 

периодично 
Коригиращи действия · Повторно измиване на плодовете и зеленчуците 

· Изхвърлете размразени храни, държани повече от 2 часа при 
температура над 4 °С 

· Оставете замразеното месо да се размрази в хладилник бавно, 
постепенно и напълно 

· Изхвърлете замърсените готови за консумация храни 
· Използвайте различни прибори и дъски за рязане за готови за 

консумация храни и за суровини 
Документация · Отчет за коригиращи действия, ако такива са предприети 

(приложение 6) 

 

Дейност: Термична обработка  
Опасности · Оцеляване на бактерии и бактериални спори 
Превантивни мерки · Термична обработка в дълбочина 
Контролни граници · Температура в средата на продукта - над 75 °С 
Мониторингови процедури · Проверете температурата  

· Визуална проверка:  
- супи, сосове, и др. варене минимум 5 минути 
- каймата да не е розова, нито червена  
- сокът, изтичащ от пилето да е бистър 
- рибата да се разчупва с вилица 

Коригиращи действия · Продължете нагряването до достигане на задължителната 
температура 

Документация · Отчет за температурата 
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Дейност: Охлаждане  
Опасности · Размножаване на бактерии и формиране на токсини 

· Кръстосано замърсяване 
Превантивни мерки · Използване на подходящи методи за бързо охлаждане на 

храната  
· Незабавно покриване след охлаждане 
· Използване на чисти и хигиенизирани съдове 

Контролни граници · Охлаждане до 4 °С за 6 часа 
· Охлаждане от 63 °С до 20 °С за 2 часа и след това до 4 °С за 

следващите 4 часа  
· Съдовете да бъдат покрити 
· Съдовете да бъдат чисти и хигиенизирани 

Мониторингови процедури · Редовно следене на времето и температурата докато храната се 
охлажда 

· Визуална проверка за чистотата на съдовете  
Коригиращи действия · Охладете храната  

- като използвате плитки съдове или я разделите на малки 
порции 

- като я поставите съдът е ледена баня 
- като я разбърквате често  
· Покрийте съдовете 
· Измийте и хигиенизирайте съдовете преди отново да ги 

напълните 
Документация · Отчет за температурата 

 

Дейност: Претопляне  
Опасности · Оцеляване на болестотворнн бактерии и развитие на 

бактериални спори 
Превантивни мерки · Затоплете храната в дълбочина 
Контролни граници · Температура в средата на храната - над 75 °С 
Мониторингови процедури · Проверете температурата храната 
Коригиращи действия · Върнете за загряване докато се постигне изискуемата 

температура 
Документация · Отчет за температурата 
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Дейност: Поддържане на храната топла 
Опасности · Размножаване на бактерии и образуване на токсини 

· Кръстосано замърсяване 
Превантивни мерки · Използвайте съдове, работещи на принципа на термосите или 

система за затопляне и поддържане на температурата  
· Незабавно покриване 

Контролни граници · Поддържане на температура над 63°С  
· Контейнерите трябва да бъдат покрити 

Мониторингови процедури · Редовно проверяване на температурата на храната 
· Визуална проверка на чистотата на съда 

Коригиращи действия · Пренастройте или нагласете системата за поддържане така, че 
да се достигне приемлива температура 

· Изхвърлете храни, преседели повече от 2 часа при температура 
под 63°С  

· Покрийте съдовете 
Документация · Отчет за температурата 

 

Дейност: Транспортиране 
Опасности · Размножаване на бактерии и образуване на токсини 

· Кръстосано замърсяване 
Превантивни мерки · Използвайте съдове, работещи на принципа на термосите, за да 

предотвратите загубата на топлина 
· Служителят по транспортиране е преминал подходящо 

обучение  
· Използвайте чисто превозно средство 

Контролни граници · Поддържане на температура над 63 °С за топлите храни 
· Поддържане на температура под 4 °С за студените храни  
· Служителят по транспортиране на храната да е обучен да 

поддържа висока лична хигиена  
· Чисто превозно средство 

Мониторингови процедури · Периодично проверяване на температурата на храната  
· Наблюдавайте работата на служителя по транспортиране 
· Визуална проверка на превозното средство 

Коригиращи действия · Преразгледайте системата за транспортиране на храната и я 
променете така, че да се постигне изискуемата температура 

· Изхвърлете топли храни, преседели повече от 2 часа при 
температура под бЗ °С 

· Изхвърлете студени храни, преседели повече от 2 часа при 
температура над 4 °С 

· Проведете повторно обучение на служителя по 
транспортиране 

· Почистете и поправете превозното средство 
Документация · Отчет за температурата 
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Приложения 
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Приложение 1 

Примерна бланка за ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ  
Дата на 
поръчка 

Наименование на продукта  Доставчик Количество  Опаковка Спецификация 
(с/без) 

Дата на 
доставка 

Име и подпис на 
приелия 
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Приложение 2 

Примерна бланка за ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ  
Дата  Час Име на продукта  Доставчик Количество Опаковка Температура 

(°С) 
Бележка Коригиращи 

действия, ако 
са предприети 

Име и подпис  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Стандарти         Мониторингови методи  

Температура: под -18 °С       Визуална проверка и използване на изправни термометри за храна 

Опаковка: незасегната, цяла, липса на големи водни кристали 
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Приложение 3 

Примерна бланка за ПОЛУЧАВАНЕ НА ОХЛАДЕНИ ПРОДУКТИ  
Дата  Час Име на продукта  Доставчик Количество Опаковка Температура 

(°С) 
Бележка Коригиращи 

действия, ако 
са предприети 

Име и подпис  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Стандарти         Мониторингови методи  

Температура: между  0 °С и 4 °С      Визуална проверка и използване на изправни термометри за храна 

Дата на годност: преди изтичане срока на годност   Опаковка: незасегната, цяла, липса на големи водни кристали 
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Приложение 4 

Примерна бланка за ПОЛУЧАВАНЕ НА СУХИ ПРОДУКТИ  
Дата  Час Име на продукта  Доставчик Количество Опаковка Температура 

(°С) 
Бележка Коригиращи 

действия, ако 
са предприети 

Име и подпис  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Стандарти         Мониторингови методи 

          Визуална проверка  

Дата на годност: преди изтичане срока на годност   Опаковка: незасегната
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Приложение 5 

ОТЧЕТ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
Дата  Час Температура 

(°С) 
Бележка Коригиращи действия, 

ако са предприети 
Име и подпис  
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Приложение 6 

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ   
Дата  Час Нарушение на 

критични граници 
Коригиращи действия Име и подпис  
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Приложение 7 

ГРАФИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
Дата  Час Оборудване за почистване / 

Почистващи препарати 
Име и подпис  Бележка 
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Приложение 8 

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ   
Дата  Проверен 

район  
Вид на 
примамката 

Следи от 
присъствие 

Предприети 
действия 

Име и подпис  
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Приложение 9 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ 

Име  

Длъжност   

Предишно обучение  

(1) Вид  

Дата  

Обучител:  

(2) Вид  

Дата  

Обучител:  

(3) Вид  

Дата  

Обучител:  

(4) Вид  

Дата  

Обучител:  

Необходимо 
допълнително  
обучение 
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Приложение 10 

ОТЧЕТ ЗА ОПЛАКВАНЕ ОТ КЛИЕНТ  

Дата на оплакването  

Име на клиента   

Телефон на клиента   

Начин на получаване 
на оплакването  

вербално/ писмено 

Служител приел 
оплакването 

 

Служител предприел 
действия по 
оплакването 

 

Причина за 
оплакването 

 

Резултати от 
разследването/ 
проучването 

 

Предприети 
коригиращи действия  

 

Отговор от 
оплакващия се 

незадоволителен/ удовлетворителен 
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Приложение 11 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРОВЕРКА 
Проверено от:      Дата: 

 

Лична хигиена 
Стандарт  Да Не Коментар 
Служителите носят подходящо облекло       
Заетите в кухнята носят предпазни шапки       
Ноктите са изрязани, без лак и чисти       
Бижутата са ограничени до часовник и венчална халка       
Ръкавиците се сменят в критичните точки       
Открити рани, порязвания, превързани рани са напълно покрити докато се 
борави с храна 

  
    

Осигурени са условия за правилно измиване и изсушаване на ръцете        
Ръцете се мият редовно и в дълбочина, като се прилагат процедурите за 
правилно измиване 

  
    

Пушенето се осъществява само в предвидените за това места, отдалечени 
от районите за приготвяне, сервиране, съхранение/складиране, както и от 
помещението за измиване на съдовете 

  

    
Храненето, пиенето, дъвченето на дъвка се осъществява само в места, 
отдалечени от работните помещения 

  
    

Служителите предприемат необходимите действия когато кашлят или 
кихат 

  
    

Използват се хартиени кърпички за еднократна употреба и се изхвърлят 
незабавно при кашлица/издухване на носа 

  
    

Не са допуснати с,ли с инфекциозни заболявания       
Води се отчет за болестите на служителите       

 

Прибори/ инструменти и оборудване 
Стандарт  Да Не Коментар 
Всички малки прибори/инструменти, оборудване, в т. ч. дъски за рязане, са 
почистени в дълбочина между отделните употреби и дезинфекцирани когато е 
необходимо    
Малокалибреното оборудване и приборите са изсъхнали на въздух (не са 
избърсани с памучна кърпа)    
Работните повърхности са чисти на външен вид и при допир    
Работните повърхности са измити и дезинфекцирани между употребата им    
Термометрите са измити и дезинфекцирани след всяка употреба    
Отварачката за консерви е чиста    
Чекмеджетата и рафтовете са чисти    
Малокалибреното оборудване е покрито или предпазено по друг н/н от 
напрашване или замърсяване докато не се използва    

 

Почистване и дезинфекция 
Стандарт  Да Не Коментар 
Мивката с три сектора (за измиване, изплакване, дезинфекциране) е в 
подходящо състояние за измиване на съдове 

      

Въведени са процедури за почистване на приборите, оборудването и 
помещенията 

      

Тест за наличие на хлор или термометър се използват, за да провери 
дезинфекциращото изплакаване 

      

При температурна дезинфекция е позволено приборите да се потопят в 
гореща вода 82 °С за 30 секунди 

      

При химическа дезинфекция се използва подходяща концентрация на 
разтвора 

      

Приборите се оставят да изсъхнат (без да се избърсват)       
Чистата посуда и прибори се съхраняват според изискванията       
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Отстраняване на отпадъците  
Стандарт  Да Не Коментар 
Осигурени са подходящи контейнери за отпадъци        
Контейнерите са чисти и дезинфекцирани        
Контейнерите се изпразват когато е необходимо       
Картонените кутии и другите опаковки се изхвърлят своевременно       
Мястото за междувременно изхвърляне на отпадъците (ако има такова) е 
защитено от набези на насекоми и гризачи 

      

Осигурено е подходящо място за метлите, стирките и другите почистващи 
пособия, намиращо се извън помещенията за приготвяне на храна 

      

Контрол на вредителите 
Стандарт  Да Не Коментар 

Всички прозорци и външни врати са обезопасени с мрежа в добро със оя-       

Въведена е в действие програма за контрол на вредителите        

Няма следи за наличие на вредители       
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Производство на храна 
Дейност Стандарт  Да Не Коментар 
Получаване на стока Незабавно след приемане постъпващите хранителни 

продукти се инспектират 
      

  Продуктите са подредени така, че е осигурена свободна 
въздушна вентилация 

      

  Сготвените храни са подредени над суровите продукти        
  Спазват се правилата за охлаждане па храните       
  Всички храни са правилно покрити, етикетирани и датирани       
  Използва се принципът "Първо постъпило - пързо изписано"       
Сух склад Помещението за приемане на доставките е своевременно 

освободено от хранителни отпадъци, кутии или други 
опаковки 

      

  При доставка охладените и замразени продукти са с 
подходяща температура 

      

  Суровините са доставени от надежден източник       
  Помещението е сухо и с добра вентилация       
  Всички продукти се съхраняват на разстояние от пода и 

стените 
      

  На всички продукти е поставен етикет с име и дата на 
доставка 

      

  Използва се принципът "Първо постъпило - пързо изписано"       
  Няма издути или течащи консерви       
  Разпечатаните насипни стоки се съхраняват в съдове с 

плътно затварящ се капак 
      

  Продуктите са защитени от замърсяване        
  Всички повърхности и пода са чисти       
  Химикалите и почистващите уреди се намират в помещение, 

различно от тези за съхранение на хранителни продукти 
      

Хладилен склад Термометрите са на видно място и отмерват точно       
  Поддържа се температура за безопасно съхранение: по-ниска 

или равна на 4°С в хладилниците; по-ниска или равна на -
18''С във фризерите 

      

  Всички продукти се съхраняват на разстояние от пода       
  Хладилните и фризерните шкафове са чисти       
  Продуктите са подредени така, че е осигурена свободна 

въздушна вентилация 
      

  Сготвените храни са подредени над суровите продукти       
  Спазват се правилата за охлаждане на храните       
  Всички храни са правилно покрити, етикетирани и датирани       
  Използва се принципът "Първо постъпило - пързо изписано"       
Приготвяне на храната Замразените продукти са размразени в хладилник или в 

студена течаща вода (при ненарушена опаковка) 
      

  Не се допуска храната/ продуктите да се оставят в опасната 
температурна зона (между 4 °С и 63 °С) за повече от 2 часа 

      

  Храната се дегустира, като се използват подходящи методи       
  Не се допуска кръстосано замърсяване на храната        
  Храната се докосва с прибори, с чисти ръкавици или с чисти 

ръце 
      

  Приборите се хващат така, че тази част, която влиза в допир с 
храната да е чиста и недокосната 

      

  Кърпи за многократна употреба се използват само за 
дезинфекциране повърхностите на оборудването, а не за 
подсушаване на ръце, прибори, подови настилки и др. 

      

Горещо/ Студено 
съхранение 

Мястото за съхранение (хладилен шкаф, съд, контейнер) е 
чисто  

      

  Храната се затопля до 75 °С преди да се остава на топло 
съхранение 

      

  Температурата при топло съхранение не пада под 63 °С        
  Температурата при студено съхранение не надвишава 4 °С       
  Храната е защитена от евентуално кръстосано замърсяване       
Транспортиране Съдовете (контейнерите) за пренасяне на храна и количките 

редовно се почистват и дезинфекцират 
      

  Поддържа се подходяща температура при транспортиране: до 
4 °С за студените храни и над 63 °С за топлите храни 

      

  Количките за пренасяне и контейнерите са покрити       
  Транспортното средство е чисто       
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Програма за почистване 
Пункт Честота  Инструменти и химически 

вещества  
Метод  Служител 

отговорен за 
дейността  

1. Изметете помещението   
2. Измийте с почистващ 
препарат и изплакнете с вода, 
попийте 

  

3. Използвайте четка за 
изтъркване 

  

4. Изплакнете напълно с чиста 
вода 

  

Помещения 
Подове 
  
  
  

В края на всеки ден 
или по-често, ако се 
изисква  
  
  
  

Метла, четка за под, 
препарат за почистване и 
дезинфектант 

5. Подсушете от водата   
1. Отстранете засъхналите 
петна 

  

2. Изплакнете с вода   
3. Нанесете почистващ 
препарат и измийте 

  

4. Изплакнете с вода   

Стени 
Прозорци 
Тавани 
  
  

Веднъж седмично, 
според вътрешните 
изисквания  

Влажна кърпа, четка, 
почистващ препарат 

5. Подсушете   
1. Отстранете остатъците и 
замърсяванията 

  

2. Изплакнете с вода   

Чиста кърпа 

3. Нанесете почистващ 
препарат и измийте 

  

4. Изплакнете с вода   
5. Нанесете дезинфектант   

Повърхности в 
контакт с продуктите 
Работни плотове, 
мивки и кошчета за 
отпадъци 

След употреба  

Почистващ препарат и 
дезинфектант 

6. Оставете да изсъхне   
1. Отстранете остатъците и 
замърсяванията 

  

2. Изплакнете с вода   
3. Нанесете почистващ 
препарат и измийте 

  

4. Изплакнете с вода   
5. Нанесете дезинфектант   

Оборудване 
Прибори, дъски за 
рязане, ножове и 
други инструменти 
за готвене 

Веднага след 
употреба  

Чиста кърпа, четка, 
почистващ препарат и 
дезинфектант 

6. Оставете да изсъхне   
1. Отстранете остатъците и 
замърсяванията 

  

2. Изплакнете с вода   
3. Нанесете почистващ 
препарат и измийте 

  

4. Изплакнете с вода   
5. Нанесете дезинфектант   

Хладилници, 
фризери и складови 
помещения 

Всяка седмица или 
по-често, ако се 
изисква 

Чиста кърпа, четка, 
почистващ препарат и 
дезинфектант 

6. Оставете да изсъхне   
1. Отстранете замърсяванията   Повърхности в 

контакт с ръцете 2. Нанесете почистващ 
препарат 

  

3. Отстранете препарата с 
влажна кърпа 

  Брави, чекмеджета 
и електрически 

ключове 

Всеки ден Влажна кърпа, почистващ 
препарат 

4. Подсушете с кухненска 
хартия 
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Лична хигиена 
Добрата лична хигиена е от изключително значение за безопасността на храната. 

Възможно е болестотворните бактерии да се намират по кожата или в носната кухина на 
здрави на вид хора. Всички работещи в заведенията за хранене са длъжни да спазват 
висока лична хигиена и чистота, за да се избегне пренасяне върху храната на вредни 
бактерии. Всеки един служител в заведение за хранене е необходимо да се съобрази със 
следните изисквания: 

� Униформи, престилки (или работни дрехи) трябва да са чисти в началото на 
работната смяна 

� Носене на бонета и шапки 

� Поддържане на ноктите ниско подрязани и чисти 

� Да се избягва докосване на носа, устата, косата, кожата докато се приготвя храна 

� Да не се пуши в помещението за приготвяне на храна 

� Да не се кашля, нито киха директно срещу храната. Ръцете да се измиват след 
кашляне или кихане 

� Да не се използват памучни носни кърпи, а хартиени 

� Ръцете да се измиват след издухване на носа 

� Да се избягва носенето на бижута докато се работи и приготвя храна 

� Да се избягва използването на силни парфюми/лосиони за след бръснене 

� Да не се излиза с униформа, престилка, работно облекло извън помещението за 
приготвяне на храна 

� Да се покриват всички рани и порязвания по ръцете или дланите с цветна 
водоустойчива лепенка 

� Да се носят ръкавици за еднократна употреба при рана на дланта. Да се сменят 
ръкавиците и лепенката редовно 

� Служителите да не са болни от стомашно-чревни заболявания, нито от грип  

� В случай на заболяване, да се прекрати работа и да се информира ръководителя 

� Ръцете задължително се мият преди: 

- Работа  

- Досег с храни и прибори 

� Ръцете задължително се мият след: 

- Използване на тоалетната 

- Досег със сурови продукти 

- Кашляне, кихане, ядене, пиене или пушене 

- Облизване не пръстите  

- Докосване на пъпка или възпалено място 

- Досег с отпадъци 

- Почистване 

- Смяна на мръсни дрехи 
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- Докосваме на уши, нос, коса, уста или други открити части на тялото 

- Досег с животни 

- Всякакви други нехигиенични дейности 

Техника за измиване на ръцете: 
� Намокрете ръцете с вода 

� Нанесете сапун или почистващ препарат, разтъркайте до пяна над китките  

� Разтърквайте ръцете си поне 20 секунди (ако е необходимо, използвайте четка за 
нокти)  

� Изплакнете от пяната 

� Подсушете ръцете си с хартиена кърпа или със сешоар за ръце.  

� Не избърсвайте ръцете си в униформата или дрехите си 

Контрол на вредителите 
Вредителите могат да заразят храната и да причинят болест. За да се елиминира 

този риск, е необходимо да се разработи програма за борба с вредителите. Тя трябва да е в 
състояние да гарантира липса на достъп, убежище и присъствие на каквито и да са 
вредители. 

� Предотвратяване на достъп и убежище  

� Запечатайте всички дупки покрай монтирани тръби, по стени и подове 

� Не оставяйте вратите отворени. 

� На всички отварящи се прозорци, монтирайте рамки със ситна мрежа (2 мм2 или 
по-малко), за да елиминирате достъпа на насекоми 

� Покрийте вентилационните шахти и отворите на канализацията по пода 

� Събирайте и отстранявайте отпадъците правилно и редовно.  

� Покривайте контейнерите за боклук 

� Оглеждайте често (всяка седмица) за следи от вредители, вън и вътре в обекта  

� Проверявайте постъпващите хранителни продукти и доставки за следи от 
вредители  

� Складирайте доставките правилно: 

- покривайте ги напълно 

- рафтовете трябва да бъдат поне на 15 см разстояние от пода и стените 

- при ниска влажност на въздуха (под 50%) 

- ротация на принципа "първо влязло - първо излязло"  

� Отстранете картони, вестници и др., които биха могли да станат убежище на 
вредители 

� Незабавно почистете разсипани продукти 

� Поддържайте тоалетните чисти и дезинфекцирани  

� Дръжте отпадъците в запечатани найлонови торби, поставени в плътно затворени 
контейнери 
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� Унищожаване  

- Използвайте химически, физически или биологични начини, за 
унищожаване на вредителите 

- Избягвайте да пръскате инсектициди при открита храна, върху непокрити 
работни повърхности или оборудване 

- Обърнете се към професионална компания за борба с вредителите 

 


