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Секторен справочен документ относно производството на 
безопасни фуражни суровини, получени от раздробяване на 

маслодайни семена и рафиниране на растителни масла 

 
 
 

1. Въведение 
 

Членовете на FEDIOL раздробяват над 35 милиона тона маслодайни семена 
годишно и произвеждат 11 милиона тона растителни масла. Освен това те 
преработват шест милиона тона вносни масла. Членовете на FEDIOL 
произвеждат също така 25 милиона тона шротове и са съществен участник 
на пазара на ЕС, който е най-големият потребител на шротове в света със 
своите 57 милиона тона (източник: Oilworld). Статистически данни могат да 
бъдат намерени и на адрес: http://www.fediol.eu/. 

В Европа има около 150 предприятия за преработка на маслодайни семена 
и производство на растителни масла и мазнини, в които са заети 
приблизително 20 000 души. 

 
Промишлеността за производство на растителни масла и богати на протеин 
храни в ЕС преработва различни видове маслодайни семена, зърна, 

плодове и ядки за производство на растителни масла (както за консумация 
от човека, така и за фуражи за животните и за технически цели) и за 

производство на шротове, които се използват като богати на протеин 
фуражи. Обикновено предприятията за раздробяване разполагат с 
интегрирани мощности за рафиниране, произвеждащи мастни продукти, 

които могат да бъдат предназначени за храни, фуражи или технически 
употреби. В раздели Б и В по-долу се предоставят допълнителни 

подробности относно произвежданите фуражни суровини и прилаганите 
процеси в сектора. 

 
За да подпомогне дружествата при предоставянето на безопасни продукти, 
FEDIOL проведе оценка на риска на веригите на фуражните суровини, които 

се получават от основните култури, преработвани от обхванатия от 
организацията отрасъл (вж. също раздел Г). Тези оценки предлагат 
инструмент на дружествата за раздробяване на маслодайни семена и 

рафиниране на масла за провеждане на оценка на собствените им системи 
за управление на безопасността на фуражите. Освен това те подпомагат 

тези дружества в диалога им относно контрола по веригата с техните 
клиенти, доставчици и други заинтересовани страни. По този начин 

оценките на риска ще спомогнат за укрепване на безопасността на 
фуражната верига. FEDIOL подчертава, че дружествата продължават да 
носят основната отговорност за предоставяне на безопасни фуражи и че 

тези оценки в никаква степен не могат да заместят тази отговорност. 
Оценките на риска, в които се упоменават контролни мерки, представляват 

по-подробна разработка на понятието за програми — предпоставки, 
посочено в глава 5 от придружаващото общностно ръководство. 

 
 
 
 
 

 

 
  

 

http://www.fediol.eu/web/statistics/1011306087/list1187970093/f1.html
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2. Изброяване на фуражни суровини 
 

Основните суровини, преработвани от промишлеността за производство на 
растителни масла и богати на протеин храни в ЕС, са рапични семена, соя 
(зърно), слънчогледови семена, сурово палмово масло, сурово масло от палмова 

ядка и сурово кокосово масло. 

 
Наименование Номер в 

каталога 

на 

фуражните 

суровини, 

Регламент 

№ 68/2013 

Номер в 

онлайн 

регистъра 

на 

фуражните 

суровини 

Описание 

Шрот от царевичен 

зародиш 

1.2.12 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на 

преработен царевичен зародиш. 

Експелер от ленено 

семе 

2.8.2 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на ленено 

семе. (Минимална ботаническа чистота 93%) 

Шрот от ленено 

семе 

2.8.3 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от ленено семе. Може да бъде 

предпазен от разграждане в търбуха. 

Паспал от експелер 

от ленено семе 

2.8.4 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на ленено 

семе. (Минимална ботаническа чистота 93%) Може да съдържа най-много 

1% от използвана белилна пръст и спомагателни вещества за филтруване 

(например инфузорна пръст, аморфни силикати и силициев диоксид, 

филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и сурови лецитини от 

съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. 

Паспал от шрот от 

ленено семе 

2.8.5 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от ленено семе. Може да 

съдържа най-много 1% от използвана белилна пръст и спомагателни 

вещества за филтруване (например инфузорна пръст, аморфни силикати и 

силициев диоксид, филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и 

сурови лецитини от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. 

Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Утайки от паспал от 

шрот от ленено семе 

04306-EN Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от ленено семе, както е описан 

в каталога на фуражните суровини, Регламент № 68/2013, номер на 

продукта 2.8.5.  Може да съдържа до 2% неутрализационни утайки (с 

изключение на лецитини) от съчетано преработване и рафиниране. 

Експелер от рапично 

семе 

2.14.2 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от 

рапица. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Шрот от рапично 

семе 

2.14.3 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от рапично семе. Може да 

бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:BG:PDF
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil
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Екструдирано 

рапично семе 

2.14.4 Продукт, получен от цели рапични семена чрез обработка във влажна, 

топла среда и под налягане, която повишава желатинизирането на 

нишестето. Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Протеинов 

концентрат от 

рапично семе 

2.14.5 Продукт от производството на масло, получен чрез разделяне на 

протеиновата фракция на рапичен експелер или на рапично семе. 

Паспал от експелер 

от рапично семе 

2.14.6 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от 

рапица. Може да съдържа най-много 1% от използвана белилна пръст и 

спомагателни вещества за филтруване (например инфузорна пръст, 

аморфни силикати и силициев диоксид, филосиликати и целулозни или 

дървесни влакна) и сурови лецитини от съоръжения за съчетано 

преработване и рафиниране. Може да бъде предпазен от разграждане в 

търбуха. 

Паспал от шрот от 

рапично семе 

2.14.7 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от рапично семе. Може да 

съдържа най-много 1% от използвана белилна пръст и спомагателни 

вещества за филтруване (например инфузорна пръст, аморфни силикати и 

силициев диоксид, филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и 

сурови лецитини от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. 

Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Утайки от паспал от 

шрот от рапично 

семе 

04263-EN Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от рапично семе, както е 

описан в каталога на фуражните суровини, Регламент № 68/2013, номер на 

продукта 2.14.7.  Може да съдържа до 2% неутрализационни утайки (с 

изключение на лецитини) от съчетано преработване и рафиниране. 

Експелер от 

сусамово семе 

2.17.3 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семената 

на растението сусам (пепел, неразтворима в HCl: максимум 5%) 

Тостирана соя 

(зърно) 

2.18.1 Соево зърно (Glycine max. L. Merr.), подложено на подходяща термична 

обработка. (Уреазна активност: максимум 0,4 mg N/g × min.). Може да 

бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Експелер от соя 

(зърно) 

2.18.2 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семена от 

соя. 

Шрот от соя (зърно) 2.18.3 Продукт от производството на масло, получен от соеви зърна след 

екстракция и подходяща топлинна обработка. (Уреазна активност: 

максимум 0,4 mg N/g × min.).  

Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Шрот от лющена соя 

(зърно) 

2.18.4 Продукт от производството на масло, получен от лющени соеви зърна след 

екстракция и подходяща топлинна обработка. (Уреазна активност: 

максимум 0,5 mg N/g × min.). Може да бъде предпазен от разграждане в 

търбуха. 

Люспи от соя 

(зърно) 

2.18.5 Продукт, получен при лющенето на соевите зърна. 

Екструдирана соя 

(зърно) 

2.18.6 Продукт, получен от соеви зърна чрез обработка във влажна, топла среда и 

под налягане, която повишава желатинизирането на нишестето. Може да 

бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Флейки от соеви 

зърна 

2.18.12 Продукт, получен чрез обработване с пара или инфрачервено 

микронизиране и валцуване на олющени соеви зърна. (Уреазна активност: 

максимум 0,4 mg N/g × min.). 

Паспал от шрот от 

соя (зърно) 

2.18.13 Продукт от производството на масло, получен от соеви зърна след 

екстракция и подходяща топлинна обработка. (Уреазна активност: 

максимум 0,4 mg N/g × min.). Може да съдържа най-много 1% от 
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използвана белилна пръст и спомагателни вещества за филтруване 

(например инфузорна пръст, аморфни силикати и силициев диоксид, 

филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и сурови лецитини от 

съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. Може да бъде 

предпазен от разграждане в търбуха. 

Паспал от шрот от 

лющена соя (зърно) 

2.18.14 Продукт от производството на масло, получен от лющени соеви зърна след 

екстракция и подходяща топлинна обработка. (Уреазна активност: 

максимум 0,5 mg N/g × min.). Може да съдържа най-много 1% от 

използвана белилна пръст и спомагателни вещества за филтруване 

(например инфузорна пръст, аморфни силикати и силициев диоксид, 

филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и сурови лецитини от 

съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. Може да бъде 

предпазен от разграждане в търбуха. 

Утайки от паспал от 

шрот от соя (зърно) 

04286-EN Продукт от производството на масло, получен от соя (зърно) след 

екстракция и подходяща топлинна обработка, както е описано в каталога 

на фуражните суровини, Регламент № 68/2013, номер на продукта 2.18.13. 

Може да съдържа до 1,5% неутрализационни утайки (с изключение на 

лецитини) от съчетано преработване и рафиниране. 

Утайки от паспал от 

шрот от лющена соя 

(зърно) 

04294-EN Продукт от производството на масло, получен от лющена соя (зърно) след 

екстракция и подходяща топлинна обработка, както е описано в каталога 

на фуражните суровини, Регламент № 68/2013, номер на продукта 2.18.14. 

Може да съдържа до 1,5% неутрализационни утайки (с изключение на 

лецитини) от съчетано преработване и рафиниране. 

Експелер от 

слънчогледово семе 

2.19.2 Продукт от производството на масло, получен чрез пресоване на семената 

на слънчоглед. 

Шрот от 

слънчогледово семе 

2.19.3 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе. Може 

да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 

Шрот от лющено 

слънчогледово семе 

2.19.4 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе, от 

който е била отстранена част от люспите или всички люспи. 

Максимални сурови влакнини 27,5% от сухото вещество. 

Утайки от паспал от 

шрот от 

слънчогледово семе 

04285-EN Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе, както 

е описан в каталога на фуражните суровини, Регламент № 68/2013, номер 

на продукта 2.19.6.  Може да съдържа до 2% неутрализационни утайки (с 

изключение на лецитини) от съчетано преработване и рафиниране. 

Утайки от паспал от 

шрот от лющено 

слънчогледово семе 

04274-EN Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе, от 

който е била отстранена част от люспите или всички люспи, както е описан 

в каталога на фуражните суровини, Регламент № 68/2013, номер на 

продукта 2.19.7.  Може да съдържа до 2% неутрализационни утайки (с 

изключение на лецитини) от съчетано преработване и рафиниране. 

Люспи от 

слънчогледово семе 

2.19.5 Продукт, получен при лющенето на семена от слънчоглед. 

Паспал от шрот от 

слънчогледово семе 

2.19.6 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе. Може 

да съдържа най-много 1% от използвана белилна пръст и спомагателни 

вещества за филтруване (например инфузорна пръст, аморфни силикати и 

силициев диоксид, филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и 

сурови лецитини от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. 

Може да бъде предпазен от разграждане в търбуха. 
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Паспал от шрот от 

лющено 

слънчогледово семе 

2.19.7 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция и 

подходяща топлинна обработка на експелер от слънчогледово семе, от 

който е била отстранена част от люспите или всички люспи. Може да 

съдържа най-много 1% от използвана белилна пръст и спомагателни 

вещества за филтруване (например инфузорна пръст, аморфни силикати и 

силициев диоксид, филосиликати и целулозни или дървесни влакна) и 

сурови лецитини от съоръжения за съчетано преработване и рафиниране. 

Максимални сурови влакнини 27,5% от сухото вещество. 

Растителни масла и 

мазнини (името се 

допълва с 

растителния вид.) 

2.20.1 Масла и мазнини, получени от растения (с изключение на рициновото 

масло от растението рицин), могат да бъдат обезслузени, рафинирани 

и/или хидрогенирани. 

Сурови лецитини 2.21.1 Продукт, получен при обезслузяването на сурово масло от маслодайни 

семена и плодове с вода. Лимонена киселина, фосфорна киселина или 

натриев хидроксид могат да се добавят по време на обезслузяването на 

суровото масло. 

Шрот от маково 

семе 

2.23.2 Продукт от производството на масло, получен чрез екстракция на експелер 

от маково семе. 

Масла, получени 

при химическо 

рафиниране, 

съдържащи 

киселини (името се 

допълва с указване 

на ботаническия или 

животинския 

произход.) 

13.6.1 Продукт, получен по време на деацидификацията на масла и мазнини от 

растителен или животински произход чрез основи, следвани от 

подкиселяване с последващо разделяне на водната фаза, съдържащ 

свободни мастни киселини, масла или мазнини и природни компоненти от 

семена, плодове или животински тъкани, например моно- и диглицериди, 

лецитин и влакнини. 

Дестилати на 

мастните киселини 

от физическо 

рафиниране 

13.6.5 Продукт, получен по време на деацидификацията на масла и мазнини от 

растителен или животински произход чрез дестилация, съдържащ свободни 

мастни киселини, масла или мазнини и природни компоненти от семена, 

плодове или животински тъкани, например моно- и диглицериди, стероли и 

токофероли. 

Чисти дестилирани 

мастни киселини от 

разграждане 

13.6.7 Продукт, получен от дестилацията на сурови мастни киселини от 

разграждане на масла/мазнини и евентуално хидрогениране. По 

определение той се състои от чисти дестилирани мастни киселини C6-C24, 

алифатни, неразклонени, монокарбоксилни, наситени и ненаситени. 

Може да съдържа до 50 ppm никел от хидрогенирането. 

Неутрализационни 

утайки, получени 

при химическо 

рафиниране 

13.6.8 Продукт, получен по време на деацидификацията на растителни масла и 

мазнини чрез воден разтвор на калциев, магнезиев, натриев или калиев 

хидроксид, съдържащ соли на мастни киселини, масла или мазнини и 

природни компоненти от семена, плодове или животински тъкани, 

например моно- и диглицериди, лецитин и влакнини. 

Деодестилати, 

получени при 

химическо 

рафиниране (само 

след проследим 

анализ за диоксин, 

който показва, че 

продуктът отговаря 

на законовите 

граници, 

определени в 

приложение II към 

02202-EN Продукт, получен чрез дестилация на неутрализирани масла от растителен 

(..) произход и който впоследствие е преработен, като съдържа компоненти 

от масла или мазнини. 
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Регламент 

№ 183/2005) 

Моно- и 

диглицериди на 

мастни киселини, 

естерифицирани с 

органични киселини 

(Наименованието се 

изменя или допълва 

така, че да се 

конкретизират 

използваните 

мастни киселини. / 

Наименованието се 

изменя или допълва 

така, че да се 

конкретизира 

органичната 

киселина.) 

13.6.9 Моно- и диглицериди на мастните киселини с най-малко четири въглеродни 

атома, естерифицирани с органични киселини. 

Глицерол, суров 13.8.1 Страничен продукт, получен от: 

— Олеохимичен процес на разграждане на масла/мазнини с цел 

получаване на мастни киселини и сладка вода, следвано от концентриране 

на сладка вода до получаване на суров глицерол или чрез 

трансестерификация (може да съдържа до 0,5% метанол) на естествени 

масла/мазнини за получаване на метилови естери на мастните киселини и 

сладка вода, следвана от концентриране на сладката вода до суров 

глицерол. 

— Производството на биодизел (метилови или етилови естери на мастните 

киселини) чрез трансестерификация на масла и мазнини от неустановен 

растителен и животински произход. В глицерола могат да останат 

минерални и органични соли (до 7,5%). 

Може да съдържа до 0,5% метанол и до 4% Органичен материал 

„неглицерол“ (MONG), който се състои от метилови естери на мастните 

киселини, етилови естери на мастните киселини, свободни мастни киселини 

и глицериди.  

— Осапуняване на масла/мазнини от растителен или животински произход, 

обикновено с алкални/алкалоземни съединения, с цел получаване на 

сапуни. 

Може да съдържа до 50 ppm никел от хидрогенирането. 

Глицерол 13.8.2 Продукт, получен от: 

— Олеохимичен процес на а) разграждане на масла/мазнини, следвано от 

концентрация на сладки води и рафиниране чрез дестилация (вж. част Б, 

речник на процесите, вписване 20) или йонно-обменен процес; б) 

трансестерификация на природни масла/мазнини с цел получаване на 

метилови естери на мастни киселини и сурова сладка вода, следвана от 

концентриране на сладка вода с цел получаване на суров глицерол и 

рафиниране чрез дестилация или йонно-обменен процес 

— Производството на биодизел (метилови или етилови естери на мастни 

киселини) чрез трансестерификация на масла и мазнини от неустановен 

растителен или животински произход с последващо рафиниране на 

глицерола. Минимално съдържание на глицерол: 99% от сухото вещество. 

— Осапуняване на масла/мазнини от растителен или животински произход, 

обикновено чрез алкали/алкалоземни, с цел получаване на сапуни, 

последвано от рафиниране на суровия глицерол и дестилация. 

Може да съдържа до 50 ppm никел от хидрогенирането. 
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Соята (зърно) и слънчогледовите семена може да бъдат лющени, при което се 
получава шрот с ниско съдържание на влакнини, а оттам и с високо съдържание 
на протеин (шрот с „високо съдържание“ спрямо шрот с „ниско съдържание“ на 
протеин). 

 
Други преработвани маслодайни семена включват ленено семе, сусамово семе, 
царевични зародиши и маково семе. Други преработвани масла включват масло 

от карите, от илипе, от семена от шафранка и фъстъчено масло. 
 
Горепосоченият списък ще бъде изменян по целесъобразност като функция на 
развитията в отрасъла на растителните масла и богатите на протеин храни или 

при промени в законодателството на ЕС в областта на фуражните суровини, като 
например преразглеждане на каталога на фуражните суровини. 

 
Горепосоченият списък не е изчерпателен. За всички продукти, продавани като 
фуражни суровини, трябва да е налице оценка на риска в съответствие с 

настоящото ръководство.  



 

11 

 

3.  Общ преглед на основните процеси 
 

3.1 РАЗДРОБЯВАНЕ НА МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА 
 

3.1.1 ПОЧИСТВАНЕ, СУШЕНЕ И ПОДГОТОВКА НА СЕМЕНАТА/ЗЪРНАТА 

Първата стъпка е семената/зърната да бъдат почистени и изсушени. Чуждият 
материал, като камъчета, стъкло и метал, се отстранява чрез пресяване и 
магнити и се обезврежда извън фуражната верига. 

Сушенето се осъществява, като се избягва контакт с газовете от горенето, освен 
ако не се използва природен газ. 

Някои маслодайни семена, като соята и слънчогледовото семе, могат да бъдат 
олющени след почистване. След олющването шротът е с по-ниско съдържание 
на сурови влакнини, а оттам и с по-високо съдържание на протеин. Соевите 
люспи могат също така да се използват за фуражни цели във вида, в който са, 
или във форма на пелети. 
 

 
3.1.2 РАЗДРОБЯВАНЕ И НАГРЯВАНЕ 

Семената с високо съдържание на масла, като рапичните и слънчогледовите, 
обикновено се пресоват механично след стъпка на предварително нагряване. 
Пресованото кюспе съдържа до осемнадесет процента масла и се обработва 
допълнително в екстрактора. В някои случаи пресованото кюспе претърпява 
дълбоко експелиране. По този начин нивото на маслата се свежда до под десет 
процента и се получава експелер, който се продава за фуражни цели. Соевите 
зърна имат сравнително ниско съдържание на масла. Те се обработват топлинно, 
раздробяват се механично на суровина/флейки, които се подлагат на по-
нататъшна екстракция. 

Понякога съдържащият масла суровинен материал се пресова без нагряване, 

като този вид масла са известни като „студено пресовани“. Тъй като при 
студеното пресоване не се извлича цялото количество масла, то се практикува 

за производството на ограничен набор специални годни за консумация масла, 
като например маслиновото. 
 

3.1.3 ИЗВЛИЧАНЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ 

При извличането с разтворители маслата се отделят от семената/зърната. 
Предварително преработените семена/зърна се подлагат на допълнителна 
обработка в многоетапен процес с насрещен поток с разтворители, докато 
остатъчното количество масло се редуцира до най-ниското възможно равнище. 
Като разтворител за извличането обичайно се използва хексан.  

Мисцелата е смес от масло и разтворител. Тя се разделя чрез дестилация на 
двата си компонента — масло и разтворител. Разтворителят се рециклира за 
повторна употреба в процеса на извличане. 
 

3.1.4 ТОСТИРАНЕ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗТВОРИТЕЛЯ 

Съдържащият хексан шрот се обработва в инсталацията за тостиране, където се 
отделя разтворителят, с помощта на непряко нагряване и пара. Процесът на 

тозтиране за отделяне на разтворителя служи за три цели. Първата е да се 
възстанови разтворителят от шрота, втората е да се увеличи хранителната 

стойност на шрота, като например се намали съдържанието на глюкозинолати 

или инхибитори на трипсина, и третата е да се сведе до минимум рискът от 
биологично замърсяване. 
 

3.1.5. СУШЕНЕ, ОХЛАЖДАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ 

За да се получи стабилна и годна за транспортиране фуражна суровина, която е 
подходяща за съхранение, шротът се подлага на последващо сушене и 
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охлаждане. По принцип шротовете от маслодайни семена се съхраняват в 
силози. Опаковането в чували е изключение. За да се избегне полепване на 
шрота по стената на силоза, често срещана практика е да се добави 
противослепващ агент (като минерална глина). Това е особено необходимо, 
когато силозите достигат значителна височина. Използват се противослепващи 
агенти, които са разрешени в законодателството на ЕС в областта на фуражите. 
 

3.2   РАФИНИРАНЕ 
 

Получените чрез пресоване и/или екстракция сурови масла понякога се 
използват пряко като храни и фуражи. В повечето случаи обаче суровите масла 
се рафинират. 

Рафинирането на сурово масло включва обезслузяване или премахване на 
сурови лецитини и на свободни мастни киселини (СМК) от маслото, за да се 

получи неутрален вкус на годното за консумация масло, като в същото време се 
запазва хранителната стойност и се гарантира качеството и стабилността на 

продукта.  
 

3.2.1 ОБЕЗСЛУЗЯВАНЕ: ХИМИЧНО И ФИЗИЧЕСКО РАФИНИРАНЕ 

Обезслузяването е първата стъпка на рафинирането и включва премахването на 
смоли/сурови лецитини от маслото. За тази цел суровото масло се обработва с 
вода, ензими или киселина за хранителни цели при повишени температури. 

Хидратираните смоли се премахват в края на тази стъпка или след 
неутрализация. Смолите са суровина за производството на лецитини.  

 
3.2.2 НЕУТРАЛИЗАЦИЯ: ХИМИЧНО РАФИНИРАНЕ 

СМК причиняват киселинността на маслото. Химичното рафиниране е 

традиционният метод за рафиниране на масла и включва стъпка за 
неутрализиране на тези СМК в суровото масло.  По време на неутрализацията 

маслото се обработва с алкален разтвор за хранителни цели (сода каустик), 
който реагира със СМК, като вследствие от това се образува неутрализационна 
утайка.  

 
Неутрализационната утайка заедно с утаените смоли, ако все още присъстват, се 

отделят от маслото чрез центрофугиране. Обикновено неутрализационните 
утайки съдържат 40% вода и 60% мастна материя (СМК, триглицериди). В 
съоръжения, които съвместяват раздробяване на маслодайни семена и 

рафиниране на маслата от тях (интегрирани съоръжения за раздробяване и 
рафиниране), неутрализационната утайка и смолите могат да се добавят обратно 

към шрота или експелерите при нива на добавяне около 1,5%.  
Неутрализационната утайка може също така да се продава на пазара като 
фуражна суровина с наименованието „неутрализационна утайка“ или да бъде 

разградена посредством киселина на масла, съдържащи киселини. 
Производството на смоли и неутрализационни утайки в интегрираните 

съоръжения за раздробяване и рафиниране е процес на постоянно отстраняване 
на смолите и свободните мастни киселини от маслата и постоянното им добавяне 
под формата на смоли или неутрализационна утайка към шрота или 

експелерите. Компонентите в неутрализационната утайка са част от естествения 
състав на семената или зърната. Това означава, че само естествени компоненти, 

отделени от семената и зърната, се връщат обратно в процеса на раздробяване. 
Начинът, по който са проектирани интегрираните съоръжения за раздробяване и 
рафиниране, определя дали те добавят неутрализационни утайки обратно в 

шрота или експелерите. Това не е предмет на ежедневни управленски решения.  
На заседанието си на 17 и 18 януари 2013 г. секцията за хранене на животните 

към Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните 



 

13 

 

потвърди статута на фуражни суровини на шротовете и експелерите, към които 
са добавени неутрализационни утайки в интегрираните съоръжения за 

раздробяване и рафиниране. 

 
3.2.3 ИЗБЕЛВАНЕ: ХИМИЧНО И ФИЗИЧЕСКО РАФИНИРАНЕ 

Предназначението на избелването (или обезцветяването) е да се намалят 

равнищата на пигменти, като каротеноиди и хлорофил, но при тази обработка 
се премахват и остатъци от фосфатиди, неутрализационни утайки, следи от 

метали, продукти на окислението и протеини. Тези следи пречат на по-
нататъшната преработка. Те влошават качеството на крайния продукт и се 
премахват чрез адсорбция с активирана глина или кварц. В интегрираните 

съоръжения за раздробяване и рафиниране използваната белилна пръст може 
да бъде вложена обратно в шрота. Белилната пръст, произхождаща от 

самостоятелни рафинерии и/или от съоръжения за втвърдяване (като при тази 
от вторите може да се съдържа никел) се изключва от рециклиране обратно във 
фуражи и се обезврежда извън фуражната верига. Ако в суровото масло 

присъстват тежки полициклични ароматни въглеводороди, трябва да се 
използва активен въглен за отстраняването им. Белилната глина, съдържаща 

активен въглен, се обезврежда извън фуражния сектор. 
 
 

3.2.4 ВИНТЕРИЗИРАНЕ: ПО ИЗБОР КАКТО ХИМИЧНО, ТАКА И ФИЗИЧЕСКО РАФИНИРАНЕ 

При винтеризирането восъците кристализират и се отстраняват чрез процес на 

филтруване, за да се избегне помътняване на течната фракция при по-ниски 
температури. Утайката, която остава след процеса на филтруване, се състои от 

масло, восъци и спомагателни вещества за филтруване. Тя може да бъде 
рециклирана през инсталацията за тостиране и добавена към шрота (в 

интегрираните съоръжения за раздробяване и рафиниране) или продавана във 
вида, в който е, като фуражна суровина (самостоятелни рафинерии). Терминът 
„винтеризиране“ е приложен първоначално преди десетилетия, когато масло от 

памуково семе е било изложено на зимни температури, за да се постигне този 
процес. Процеси на винтеризиране с използване на температура за 

контролиране на кристализирането се прилагат върху слънчогледовото и 
царевичното масло. Този процес се нарича също така „обезвосъчаване“. 
 

3.2.5 ДЕЗОДОРАЦИЯ: ХИМИЧНО РАФИНИРАНЕ 

Дезодорацията е процес на парна и вакумна дестилация, при който се 
премахват относително летливи компоненти, които пораждат нежелани вкусове, 

цветове и миризми в мазнините и маслата.  Това е постижимо поради голямата 
разлика в летливостта на тези нежелани вещества и триглицеридите. 

Предназначението на дезодорацията е да се премахнат миризмите, лошите 

вкусове и други 
летливи компоненти, като пестициди и леки полициклични ароматни 

въглеводороди, посредством дестилация. Внимателното осъществяване на този 

процес води и до подобряване на стабилността и цвета на маслото, като 
същевременно се запазва хранителната стойност. 

В зависимост от времето на престой в дезодоратора процесът се осъществява 
под вакум (0,5—8 милибара) и при температури между 180°C и 270°C и 

се използва среда за извличане като пара или азот, тъй като веществата, на 

които се дължат миризмите и вкусовете, обикновено са летливи. Условията се 
приспособяват в рамките на тези интервали по целесъобразност, за да се 
гарантира премахването на конкретни вещества. 

На тази стъпка се осъществява допълнително отстраняване на протеините. 

 



 

14 

 

3.2.6 ДЕСТИЛАЦИЯ: ФИЗИЧЕСКО РАФИНИРАНЕ 

При физическото рафиниране СМК се премахват чрез дестилация; точката на 

кипене на СМК е по-ниска от тази на триглицеридното масло. СМК от 
физическото рафиниране се наричат дестилати на мастните киселини. 
Самостоятелните рафинерии, т.е. тези които се снабдяват с вече произведени 

сурови масла и не раздробяват маслодайни семена, често прилагат физическо 
рафиниране спрямо тропическите масла, като палмовото масло, маслото от 

палмова ядка и кокосовото масло. Интегрираните съоръжения за раздробяване и 
рафиниране също могат да прилагат физическо рафиниране спрямо маслата от 
семена, като тези от рапично семе, слънчогледово семе и соя. При физическото 

рафиниране няма стъпка на неутрализация на суровото масло, поради което 
няма и производство на неутрализационна утайка.  

 
 

3.3 МОДИФИЦИРАНЕ НА МАСЛА И МАЗНИНИ 
 

3.3.1 ХИДРОГЕНИРАНЕ 

По време на хидрогенирането водородът реагира с точките на ненаситеност в 
мастните киселини. Предназначението на хидрогенирането е да се получат 
масла и мазнини с конкретни профили на топене или стабилност на окисляване, 
като се намалят ненаситените двойни връзки в маслото или мазнината.  

Хидрогенирането се постига чрез реакция на маслото с водород в газообразно 
състояние в 

присъствието на висока температура и метални катализатори, като например 

никел. 

 
3.3.2 ИНТЕРЕСТЕРИФИКАЦИЯ 

По-добър профил на топене на системата масло/мазнина може да се постигне 

и чрез интерестерификация, която представлява взаимна размяна на мастни 
киселини от различни мазнини/масла върху  веригата на глицерола.  
Съществуват два вида процеси на интерестерификация — химичен и ензимен.  

Химичната интерестерификация в присъствието на катализатори, които са 

основи, като например натриевия метоксид, води до неселективно или случайно 
преподреждане на мастните киселини. Интерестерификацията с използване на 

имобилизирани липази се прилага по-често в бранша поради селективното 
модифициране на положението на мастните киселини в триглицеридите. 

След интерестерификацията полученият продукт се избелва (ако е необходимо) 
и се дезодорира (повторно). 

 
3.3.3 ФРАКЦИОНИРАНЕ 

Дължината на веригата на триглицерида определя точката му на топене. 

Фракционирането включва контролирано кристализиране. Твърдите вещества се 
отстраняват посредством разтворители, винтеризиране или пресоване. 

Пресоването се осъществява с хидравличен натиск или вакумно филтруване. 
Фракционирането се използва за производството на специализирани мазнини от 
палмово масло и масло от палмова ядка. 

 
3.3.4 РАЗГРАЖДАНЕ 

Разграждането с вода под високо налягане на естерните връзки на 
триглицеридите води до получаване на мастни киселини и молекули глицерол. 
Глицеролът се отделя с водата. 

 
 

 
 



 

15 

 

Поточните диаграми по-долу изобразяват следните основни процеси, които се 
прилагат: 

 

- Раздробяване на маслодайни семена 

- Химично рафиниране на масло 

- Физическо рафиниране на масло 

- Обработване на рафинираното масло надолу по веригата. 
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3.4 ПОТОЧНА ДИАГРАМА НА РАЗДРОБЯВАНЕТО 

 Поточна диаграма на раздробяването на маслодайни семенаа 

Семе 

Раздробяване и 

нагряване 

Предварите

лно 

пресуване 

Екстракция с 

разтворител 

Отстраняване на 

разтворителя чрез 

дестилация 

Сурово масло 

Страници 19, 37 и 54г 

Към обезслузяване 

Сурово 

масло 

Към обезслузяване 
Спомагателно вещество 

за филтруване 

от избелванеб 

Тостиране за отделяне на 

разтворителя 

Сушене        Охлаждане 

Шрот 

Страници 20, 38 и 55
г
(2.14.3, 2.14.6, 

2.18.3, 2.18.4, 2.18.13, 2.18.14, 2.19.3, 

2.19.4, 2.19.6, 2.19.7)
в 

от 

рафиниранеб 

Неутрализационн

и утайки 

от винтеризиранеб 

Използвана 

белилна пръст 

Почистване, сушене, 

олющване 
Люспи 

Разтворител 

Експелер 

Противослепващ 

агент 

а
Типична поточна диаграма; последователността на процесите може да варира сред производствените предприятия. 

б
Номерът съответства на този в Каталога на фуражните суровини — Регламент № 68/2013 на Комисията. 

в
Приложимо само към интегрирани съоръжения за раздробяване и рафиниране. 

г
Номерата на страниците са препратки към оценките за безопасност в настоящото допълнение. 

Дълбоко 

експелиране 
Експелер 

(2.1.4.2, 2.1.4.6)
в 
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3.5 ПОТОЧНА ДИАГРАМА НА ХИМИЧНОТО РАФИНИРАНЕ

 
 
 
 
 
 

 Поточна диаграма на рафинирането Химично рафиниранеа 

Сурово 

масло 

от дестилация от предварително пресуване 

Обезслузяв

ане 

Сурово 

обезслузено 

масло 

 

Неутрализа

ция 

Избелване 

Винтеризиране 

Дезодориране 

Рафинирано масло 

Страници 23, 41, 59,73, 90г (2.20.1)в 

Деодестилат 

Страници 26, 44, 62, 76,93
г 

Алкален 

разтвор 

Активен въглен 

(незадължител

но) 

Спомагателно 

вещество за 

филтруване 

Сурови лецитини 

(мокри смоли) 

(2.21.1)в 

Сушене 

Лецитин 

Соли на 

мастна 

киселина 

Към 

тостиране 

за отделяне 

на 

разтворител

я б 

Спомагателно 

вещество за 

филтруване 

Разграждане Киселини 

Солена вода Масло, съдържащо 

киселини 

 
Използвана 

белилна 

пръстб 

Към екстракция 

с разтворителд 

Към тостиране 

за отделяне на 

разтворителяд 

Киселини 

Неутрализационни 

утайки (13.6.8)в 

а
Типична поточна диаграма; последователността на процесите може да варира сред производствените предприятия. 

б
Използваната белилна пръст с активен въглен не се влага обратно в шрота в интегрираните съоръжения за раздробяване и рафиниране и се 

обезврежда извън фуражната верига. 

в
Номерът съответства на този в Каталога на фуражните суровини — Регламент № 68/2013 на Комисията. 

г
Номерата на страниците са препратки към оценките за безопасност в настоящото допълнение. 

д
Приложимо само към интегрирани съоръжения за раздробяване и рафиниране. 

Белилна 

пръст 
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3.6 ПОТОЧНА ДИАГРАМА НА ФИЗИЧЕСКОТО РАФИНИРАНЕ 
 

 

 

 

 

  

 Поточна диаграма на рафинирането 

Физическо рафиниранеа 

Сурово масло 

Обезслузя

ване 

белилна пръст 

Винтеризиране спомагателно 

вещество за 

филтруване 

Избелване 

Към 

екстракция с 

разтворителд 

Дестилация 

спомагателно 

вещество за 

филтруване 

Дестилат на мастни 

киселини 

Страници 24, 42, 60, 74,91
г 

(13.6.5)
в 

Към тостиране за 

отделяне на 

разтворителяд 

използван

а белилна 

пръстб 

Киселини 

Активен въглен 

(незадължително) 

Рафинирано масло 

Страници 23, 41, 59, 73,90
г 

 

Сурови 

лецитини 

(мокри смоли) 

(2.21.1)в 

Към тостиране за 

отделяне на 

разтворителя б 

Сурово 

обезслузено 

масло (2.20.1)в 

аТипична поточна диаграма; последователността на процесите може да варира сред производствените предприятия. 

бИзползваната белилна пръст с активен въглен не се влага обратно в шрота в интегрираните съоръжения за 

раздробяване и рафиниране и се обезврежда извън фуражната верига. 

вНомерът съответства на този в Каталога на фуражните суровини — Регламент № 68/2013 на Комисията. 

гНомерата на страниците са препратки към оценките за безопасност в настоящото допълнение. 

дПриложимо само към интегрирани съоръжения за раздробяване и рафиниране. 
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3.7 ПОТОЧНА ДИАГРАМА НА ОБРАБОТВАНЕТО НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Поточна диаграма на обработването 

надолу по веригата 

Сурово, 

рафинирано или 

преработено 

масло 

Хидрогениране 
Химична/ензим

на 

интерестерифи

кация 

Разграждане 

+ фракционна 

дестилация 
Фракциониране 

Хидрогенирано 

масло 

(2.20.1)* 

Интерестериф

ицирано 

масло 

Мастни 

киселини от 

разграждане 

(13.6.6 от сурово 

масло, 13.6.7 от 

рафинирано масло)* 

Глицерол 

(13.8.1, 13.8.2)* 
Олеин Стеарин 

към рафиниране (потенциално) 

* Номерът съответства на този в Каталога на фуражните суровини — Регламент № 68/2013 на Комисията 
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4. Методология на оценките на риска на FEDIOL по веригата 
за безопасност на храните и фуражите 

 
4.1 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КУЛТУРИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО 

ВЕРИГАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИТЕ 
 рапично семе 

 соя (зърно) 
 слънчогледово семе 
 палмови плодове и палмова ядка  

 кокосов орех 
 

4.2 ПОДХОД НА FEDIOL КЪМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОЦЕНКИТЕ НА РИСКА ПО 

ВЕРИГАТА  
 

FEDIOL следва методологията, описана в ръководството, глава 6 („HACCP“). 
 

1.1. За всяка маслодайна култура FEDIOL изработи поточна диаграма, в която са 
обхванати следните елементи от веригата: отглеждането на културата, 
съхранението и транспортът на събраните маслодайни семена или плодове, 

преработката им в различни масла и богати на протеин продукти и 
съхранението и крайният транспорт на тези масла и продукти към 

хранителната/фуражната промишленост. Фуражните суровини шрот от 
палмова ядка и копра са извън обхвата на тези оценки, тъй като се 
произвеждат от дружества, които не са членове на FEDIOL. 

 
1.2. За всеки елемент от веригата FEDIOL описа опасностите за безопасността на 

храните/фуражите, за които може разумно да се очаква, че ще се появят на 
съответния етап от веригата, ако не са налице мерки за безопасност. При 

стъпките, свързани с преработка (раздробяване и/или рафиниране и по-
нататъшна преработка), най-често се описват опасности, свързани със 
съоръженията. Опасността за безопасността представлява биологичен (Б), 

химичен (Х) или физически (Ф) агент вътре в продукт или като условие за 
продукт,  който го прави вреден за здравето на хората или животните.  

 
1.3. При елементите от веригата, които обхващат земеделските дейности, като 

отглеждането на културите, транспорта и съхранението на събраните 

маслодайни семена или  маслодайни плодове, сушенето на 
маслодайните семена и раздробяването на маслодайните плодове, контролът 

 на опасностите е отговорност на операторите, осъществяващи дейност в 
съответната част от веригата. Поради тази причина възникващите на тези 
етапи опасности са единствено идентифицирани, но рисковете, свързани с 

тях,  не са подложени на по-нататъшна оценка (не е направена оценка за 
вероятността от възникването им и тяхната тежест). Опасностите, отразени в 

оценките на риска на FEDIOL, обаче ще позволят на местните  оператори 
да предприемат необходимите мерки. Членовете на FEDIOL следва да 
проверяват за това, когато осъществяват дейност в тези вериги. Контролни 

мерки за тези опасности могат в крайна сметка да се предприемат и на етапа 
на раздробяване или рафиниране. 

 

1.4. Тези оценки на риска може да се различават сред производителите на 
растителни масла и брашно от протеин въз основа например на произхода на 

суровините и индивидуалните и специфични преработвателни условия на 
оператора. 
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Освен това в тези таблици не са посочени никакви оперативни програми — 

предпоставки (ОПП) или критични контролни точки (ККТ) поради факта, че 
решението, водещо до установяване на такива ОПП или ККТ, следва да 

съответства на действителността на всяка площадка или преработвателна 
линия. 
 

1.5. FEDIOL предостави обосновка за оценката на риска. 
 

1.6. FEDIOL направи проверка дали в законодателството на ЕС или в търговските 
стандарти, като тези на FEDIOL и FOSFA или NOFOTA, са определени граници 
за съответните опасности и ако има такива, ги посочва. 

 
1.7. Опаковането на стоките е извън обхвата на тази методология за оценка на 

анализите на риска по веригата. Транспортът на доставки франко завода 
също е извън обхвата на тази методология. 

 

Оценките на риска за безопасността на хранителната и фуражната вериги за соя 
(зърно), рапични семена, слънчогледови семена, палмово масло/масло от 

палмова ядка и кокосово масло следват по-долу и са на разположение също 
така на уебсайта на FEDIOL на адрес http://www.fediol.eu.  
Както бе описано по-горе, всяка оценка на риска съдържа следните раздели: 

 поточна диаграма, изобразяваща цялата верига на доставки; 
 фишове, описващи рисковете на всяка стъпка от веригата на доставки, т.е. 

отглеждане, сушене, раздробяване, рафиниране, съхранение и транспорт.  
За фишовете за съхранение и транспорт във веригите на слънчогледовите 
семена, рапичните семена, палмовото масло (маслото от палмова ядка) и 

кокосовото масло, моля, вижте фишовете за съхранение и транспорт на соя 
(зърно). 

 
 
На всеки две години FEDIOL ще преценява оценките на безопасността на 

храните и фуражите за веригите на продуктите от маслодайни семена и 
плодове. 
 

 
* * * 

  

http://www.fediol.eu/web/hygiene%20guides/1011306087/list1187970137/f1.html
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
 
  

   Отглеждане на рапични 

   Рапични семена 

         Почистване 

Сушене при първичното 

производство 
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промишленост) 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
 

5. Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  

 1. Отглеждане на рапични семена* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х    Третите държави — износителки на рапични 

семена, работят с позитивни списъци за 

използването на пестициди по време на 

отглеждането, които по отношение на някои 

вещества може да са в конфликт с европейското 

законодателство относно остатъчните вещества 

от пестициди.  

 

Равнището на фунгициди може да е високо при 

рапични семена с произход от влажни райони. 

С Регламент (ЕО) № 396/2005 се забранява пускането 

в обращение на стоки, които не съответстват на 

определените в приложенията МДГОВ. В 

приложение I към Регламент (ЕО) № 178/2006 са 

изброени хранителните и фуражните продукти, 

спрямо които се прилагат границите за остатъчни 

вещества от пестициди. С приложения II, III и IV към 

Регламент № 149/2008 се определят МДГОВ за 

продуктите, изброени в приложение I. 

 

  

ГМО, неразрешени в ЕС Б    Различна скорост на одобряване на нови ГМО 

между ЕС и трети държави, от които се внасят 

маслодайни семена. Риск от следи от ГМО, 

неразрешени в ЕС, които са се озовали в 

маслодайни семена, внесени в ЕС. 

  Това е по-скоро проблем на 

нормативно съответствие, отколкото 

проблем за безопасността на 

храните. 

Фитотоксини Х    В рапичните семена може да са примесени 

плевели. 

С Директива 2002/32/ЕО се ограничава максималното 

съдържание на семена от токсични плевели. 

 Визуална инспекция на рапичните 

семена. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   2. Сушене на рапични семена при първично производство*  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители, причинени от 

сушенето   

        

— диоксин Х    Изгарянето на отпадъци може да доведе до 

образуване на диоксин. До момента 

предприятията за раздробяване са 

установявали, че равнищата на диоксини в 

суровото масло от рапично семе са по-ниски от 

границата на откриване. 

Практическо ръководство за 

предотвратяване и намаляване на 

замърсяването с диоксин и 

диоксиноподобни PCB в храни и фуражи 

(Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Съгласно добрите производствени практики се 
препоръчва използването на горива, които не 
генерират диоксини и диоксиноподобни 
съединения, както и други вредни 
замърсители.  

В случай на пряко нагряване следва да се 

използва подходяща пещ. Мониторингът се 

счита за необходим, за да се гарантира, че 

процесите на сушене или нагряване не водят 

до повишени равнища на диоксини и 

диоксиноподобни PCB. Да не се използват 

отпадъчни продукти като гориво за пряко 

сушене. 

 

Фуражните суровини, получени от рапични 

семена, трябва да отговарят на границите за 

диоксин и диоксиноподобни PCB, посочени в 

Директива 2002/32/ЕО. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  

 

  
Съоръжения: раздробяване на рапични семена, рафиниране и преработка на 

масло 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Хидравлични масла или 

смазочни материали от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла и смазочните материали 

може да съдържат токсични съединения. 

 Програмата — предпоставка следва да гарантира, че 

замърсяването на продукт с хидравлични масла или 

смазочни материали за нехранителни цели се 

избягва, а рискът от замърсяване на продукта с 

хидравлични масла и смазочни материали за 

хранителни цели е сведен до минимум. Програмата 

— предпоставка би могла да включва записване на 

използваните количества. 

 

Замърсители във водата, 

като PFOS и PFOA 

 

Х Ниска Средна 2 В процесите на раздробяване и рафиниране се 

използва вода. 

За производството на фуражи 

съгласно Регламент (ЕО) 

№ 183/2005 използваната вода 

трябва да е с подходящо 

качество. 

  

Почистващи препарати и 

химикали за котелни 

инсталации 

Х Средна Средна 3 Почистващи препарати и пара (при използване на 

химикали за котелни инсталации) влизат в 

контакт с продукта. 

 Почистващите препарати, използвани в 

производствената система, следва да се отмиват. 

Почистващите препарати и химикалите за котелни 

инсталации трябва да бъдат подходящи за 

използване в хранително-вкусовата промишленост. 

 

Подгряващи течности от 

оборудването 

 

Х Средна Висока 4 Подгряващи течности може все още да се 

използват от субекти, които не са членове на 

FEDIOL. 

 

 

Съгласно Практическото 

ръководство на FEDIOL относно 

подгряването на годни за 

консумация масла по време на 

преработка използването на 

подгряващи течности не се 

допуска. 

Да се използва гореща вода или подгряване с пара. В 

противен случай контролна мярка следва да 

гарантира, че замърсяването на продукт с 

подгряващи течности се избягва. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   3. Раздробяване на рапични семена 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсини от материали за контрол на 

вредителите 

Х Ниска Висока 3 Отровно зърно от отворени кашони би 

могло да се озове в хранителната верига. 

 Трябва да се прилага програма за контрол на 

вредителите, която е подходяща за 

използване в хранителната верига. 

 

Токсични съединения от хексан, като 

например бензен 

Х Ниска Висока 3 Промишленият хексан може да съдържа 

токсични съединения. 

В Директива 2009/32/ЕО са 

определени критериите за 

чистота за използването на 

хексан при раздробяване на 

маслодайни семена.  

Трябва да се използва хексан от категорията 

за хранителни цели. 

 

Чужд материал, като стъкло, 

дървесина, метали и т.н. 

Ф Средна Средна 3 Може да присъства чужд материал  Следва да е налице система за отстраняване 

на чуждия материал. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
 

 

 3.1 Производство на сурово масло  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители от спомагателни 

вещества за филтруване 

Х Ниска Висока 3 Суровото масло може потенциално да 

отмие замърсители от спомагателното 

вещество за филтруване. 

 Използване на спомагателни 

вещества за филтруване, 

които са подходящи за 

хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

Минерални масла от неизправна 

система за възстановяване 

Х Средна Средна 3 За възстановяване на хексан се 

използват минерални масла за 

хранителни цели с нисък до среден 

вискозитет. В интерес на предприятието 

за раздробяване е да възстанови 

възможно най-много хексан, а оттам и да 

поддържа добре системата за 

възстановяване. 

 Минералното масло в 

системата за възстановяване 

трябва да е с качество, 

подходящо за хранителни 

цели. Програмата — 

предпоставка следва да 

гарантира, че замърсяването 

на продукт с масла за 

нехранителни цели се избягва, 

а рискът от замърсяване на 

продукта с масла за 

хранителни цели е сведен до 

минимум. Програмата — 

предпоставка би могла да 

включва записване на 

използваните количества. 

Според добрата 

производствена практика в 

Нидерландия границата за 

замърсители C (10-40) в масла 

е 400 mg/kg. 

Остатъчни вещества от пестициди 

над МДГОВ, т.е. остатъчни 

вещества от хербициди, 

инсектициди, фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в рапични семена 

показва, че равнищата на остатъчните 

вещества са в рамките на законово 

определените граници.  

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са 

определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. 

Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за 

пестициди в преработени продукти, 

 *Определени произходи на 

рапичните семена могат да са 

свързани със средна 

вероятност за превишаване на 

МДГОВ за определени 

остатъчни вещества от 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  при условие че е гарантирана 

безопасността на храните. В 

позицията на FEDIOL (11SAF181) 

се заключава, че въз основа на 

средното съдържание на масло в 

рапичните семена, което е между 

40% и 45%, следва да се използва 

фактор на преработка  

2,5, за да се установи МДГОВ в 

маслото от рапично семе. 

пестициди. 

Остатъчни вещества от пестициди 

така, както са изброени в 

Директива 2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в храните за 

животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може да 

присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от рапично семе обаче е 

много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са 

определени границите за редица 

остатъчни вещества от пестициди 

във фуражите. 

  

Диоксин Х Много ниска висока 2    В Практическото ръководство 

на FEDIOL относно 

събирането на данни за 

разпространението на 

замърсители в продукти от 

масло и шротове и по-

специално в приложението 

относно диоксина може да са 

посочени изискванията за 

изпитване за диоксини при 

рапичните семена с произход 

от конкретни географски 

райони. 

 

Хексан, останал в суровото масло 

след възстановяване 

Х Висока малка 3 След екстракция на маслото с хексан и 

последващото възстановяване на хексана 

от маслото, в суровото масло остават 

следи от него. 

В Регламент № 767/2009 относно 

пускането на пазара на фуражи се 

посочва, че фуражните суровини 

не съдържат химични примеси, 

получени от техния производствен 

процес и от технологични 

 Токсикологични оценки 

показват, че суровото масло 

от рапично семе с равнища на 

хексан до 1000 части на 

милион е безопасно при 

фуражите. FOSFA определя 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  спомагателни вещества, освен ако 

не е определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните суровини 

(Регламент № 68/2013) се въвежда 

праг за определяне на 

максималното съдържание на тези 

химични примеси от 0,1% (1000 

части на милион). 

граница на пламната 

температура от 121̊ °C, която е 

свързана с безопасността при 

транспорт и съхранение. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   3.2 Производство на сурови лецитини 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Минерални масла от 

неизправна система за 

възстановяване 

Х Средна Средна 3 За възстановяване на хексан се 

използват минерални масла за 

хранителни цели с нисък до среден 

вискозитет. В интерес на 

предприятието за раздробяване е да 

възстанови възможно най-много 

хексан, а оттам и да поддържа добре 

системата за възстановяване. 

 Минералното масло в системата 

за възстановяване трябва да е с 

качество, подходящо за 

хранителни цели. Програмата — 

предпоставка следва да гарантира, 

че замърсяването на продукт с 

масла за нехранителни цели се 

избягва, а рискът от замърсяване 

на продукта с масла за хранителни 

цели е сведен до минимум. 

Програмата — предпоставка би 

могла да включва записване на 

използваните количества. 

Според добрата производствена 

практика в Нидерландия границата за 

замърсители C (10-40) в масла е 400 

mg/kg. 

Остатъчни вещества 

от пестициди над 

МДГОВ, т.е. остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в рапични 

семена показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са в рамките на 

законово определените граници.  

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са 

определени граници за 

остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент 

допуска използването на фактор 

на преработка/концентрация за 

пестициди в преработени 

продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на 

храните.  

 *Определени произходи на рапичните 

семена могат да са свързани със 

средна вероятност за превишаване на 

МДГОВ за определени остатъчни 

вещества от пестициди. 

Остатъчни вещества 

от пестициди така, 

както са изброени в 

Директива 2002/32/ЕО 

относно нежеланите 

вещества в храните за 

животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от рапично семе 

обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са 

определени границите за редица 

остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

  

Хексан, останал в 

суровите лецитини 

Х Висока малка 3 След екстракция на маслото с хексан 

и последващото възстановяване на 

В Регламент № 767/2009 

относно пускането на пазара на 

 Токсикологични оценки показват, че 

фуражните суровини с равнища на 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  след възстановяване хексана от маслото, в суровото масло 

остават следи от него. 

фуражи се посочва, че 

фуражните суровини не 

съдържат химични примеси, 

получени от техния 

производствен процес и от 

технологични спомагателни 

вещества, освен ако не е 

определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните 

суровини (Регламент № 68/2013) 

се въвежда праг за определяне 

на максималното съдържание на 

тези химични примеси от 0,1% 

(1000 части на милион). 

хексан до 1000 части на милион са 

безопасни при фуражите. FOSFA 

определя граница на пламната 

температура от 121 °C, която е 

свързана с безопасността при 

транспорт и съхранение. 

Патогени Б Ниска Средна 2 Растеж на микроорганизми в резултат 

от кондензация на вода, изпарила се 

от суровите лецитини.   

   

  



 

32 

 

Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   3.3 Производство на експелер и шрот от рапично семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин от 

противослепващи 

агенти 

Х Ниска Висока 3 Противослепващият агент е от 

минерален произход и може да 

съдържа диоксин по естествен път. 

Диоксинът е токсичен за хората и 

животните. 

В Регламент (ЕО) № 2439/1999 

се определят критериите за 

качество на противослепващите 

агенти. 

Да се закупува противослепващ агент с 

качество, подходящо за хранителни цели. 

 

Салмонела Б Висока Висока 4 Салмонелата е най-голямата 

опасност от микробиологично 

замърсяване на фуражите. 

Салмонелата е широко 

разпространена в околната среда и 

всяко звено в хранителната верига — 

от производителите до потребителите 

— играе роля при намаляването на 

риска от увреждане на животните и 

хората, причинено от салмонела.  

FEDIOL заедно с още три асоциации, 

представляващи доставчиците и 

потребителите на фуражи, а именно 

FEFAC, COCERAL и COPA-COGECA, 

поеха отговорността за издаване на 

насоки за бранша за подпомагането 

му при контрола на салмонелата, и 

през юни 2011 г. публикуваха „Общи 

принципи за управление на риска от 

салмонела във фуражната верига“. 

Европейското ръководство за добри 

практики за промишленото 

производство на безопасни фуражни 

суровини бе изменено, за да бъде 

съобразено с тези принципи. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA — Общи 

принципи за управление на 

риска от салмонела във 

фуражната верига.  

 

FEDIOL — Препоръка за 

съдържанието на влага в шрот 

от рапично семе и шрот от 

слънчогледово семе. 

 

Програмата — предпоставка на 

оператора следва да обхваща следните 

мерки: 

a) опазване на фуражните суровини от 

замърсяване по време на преработка и 

съхранение, например посредством 

затворени системи, хигиенни практики 

или разделяне на помещенията на 

хигиенни зони по целесъобразност; 

б) прилагане на времеви и температурен 

контрол върху инсталацията за 

тостиране, където се отделя 

разтворителят; 

в) прилагане на контрол на влагата на 

шротовете/експелерите. FEDIOL 

препоръчва съдържание на влага на 

шрота от рапично семе максимум 12,5%. 

 

Ако системата за мониторинг показва, че 

в крайната фуражна суровина е открита 

салмонела, трябва да се обмислят 

следните действия: 

o серологично типизиране и проследимост 
с цел определяне на източника на 

Операторът трябва да въведе 

мониторинг на линията, като 

проби се вземат от цялата 

линия, от мястото, където 

продуктът напуска ИТ, от 

мястото, където той влиза в 

силоза за съхранение, до и 

включително изходящата зона 

за натоварване. 

 

Операторът следва да зададе 

реалистични целеви равнища 

за намаляване на случаите на 

замърсяване със салмонела 

на своите шротове/експелери 

въз основа на данни от 

предходни периоди. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  замърсяването; 
o преглед на условията на преработка и 

съответните програми — предпоставки; 
o допълнително почистване на местата за 

съхранение и превозните средства (по 
целесъобразност);  

o допълнително почистване на 
площадката и оборудването;  

o преглед на резултатите от предходен 
мониторинг; 

o обмисляне на допълнително обучение 
или промени в процеса или процедурите; 

o  прилагане на обработка с химикали с 
цел свеждане на салмонелата до 
приемливи равнища. 

 

Диоксин от използвана 

белилна пръст 

Х Ниска Висока 3 Белилната глина е от минерален 

произход и може да съдържа диоксин 

по естествен път. Диоксинът е 

токсичен за хората и животните. 

В Директива 2002/32/ЕО 

съдържанието на диоксин във 

фуражни суровини от 

растителен произход се 

ограничава до 0,75 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-TEQ), а на сумата на 

диоксин и диоксиноподобни PCB 

— до  

1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална 

граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като 

горна гранична стойност. 

Да се закупува прясна белилна пръст от 

доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, както са 

посочени в Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за закупуване на 

прясна белилна пръст за рафиниране на 

масла. 

Рискът е приложим само към 

интегрирани съоръжения за 

раздробяване и рафиниране. 

Остатъци от хексан Х Висока малка 3 Остатъци от хексан присъстват в 

шротовете от маслодайни семена. 

В Регламент № 767/2009 

относно пускането на пазара на 

фуражи се посочва, че 

фуражните суровини не 

 Токсикологични оценки 

показват, че шротовете от 

маслодайни семена с равнища 

на хексан до 1000 части на 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf


 

34 

 

Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  съдържат химични примеси, 

получени от техния 

производствен процес и от 

технологични спомагателни 

вещества, освен ако не е 

определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните 

суровини (Регламент № 68/2013) 

се въвежда праг за определяне 

на максималното съдържание на 

тези химични примеси от 0,1% 

(1000 части на милион). 

милион са безопасни при 

фуражите. OVID в Германия 

разполага с информационен 

лист за безопасност, в който се 

посочва максимална стойност 

300 части на милион хексан в 

шрот от рапично семе с цел 

предотвратяване на експлозии 

по време на транспорт с шлеп. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
 

 4. Рафиниране 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители в 

технологичните 

спомагателни вещества  

(алкални разтвори, 

киселини), като например 

живак в сода каустик. 

Х Ниска Висока 3 Технологичните спомагателни 

вещества влизат в контакт с 

продукта. 

 Технологичните спомагателни вещества, които 

влизат в пряк контакт с маслото, трябва да са за 

хранителна употреба или с качество, подходящо за 

хранителни цели. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   4.1 Производство на рафинирано масло от рапично семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин и 

диоксиноподобни PCB 

Х Ниска Висока 3 Сушенето на рапичните семена и 

белилната пръст са потенциален 

източник на замърсяване с диоксин на 

маслото. При все това дозата на 

белилната пръст по време на 

рафиниране е само 1—3%. Диоксинът 

се изпарява частично по време на 

дестилация. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от растителен 

произход се ограничава до 0,75 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин и 

диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL разработи Практическо ръководство 

за условията за закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла*, което 

включва максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

PCB-TEQ) като горна гранична стойност. 

Снабдяването с прясна белилна 

пръст да се осъществява от 

доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL 

относно прясната белилна пръст. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, 

т.е. остатъчни вещества 

от хербициди, 

инсектициди, фунгициди 

или родентициди над 

МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в рапични 

семена показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са в рамките на 

законово определените граници.  

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на храните. В 

позицията на FEDIOL (11SAF181) се 

заключава, че въз основа на средното 

съдържание на масло в рапичните семена, 

което е между 40% и 45%, следва да се 

използва фактор на преработка 2, 5, за да се 

установи МДГОВ в маслото от рапично семе. 

*Определени произходи на 

рапичните семена могат да са 

свързани със средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни вещества 

от пестициди. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от рапично семе обаче 

е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  Микробиологично 

замърсяване 

 

Б Ниска Средна 2 Съдържанието на влага (т.е. 

активността на водата) в рафинираните 

масла е твърде ниско за растеж на 

бактерии. 

   

Чужди материали, като 

стъкло, дървесина, 

метали и т.н. 

Ф Средна Средна 3   Да се прилагат хигиенни практики 

(например затворени системи) и да 

се филтрува преди натоварване. 

 

 

 

 4.2 
Физическо рафиниране: производство на дестилати на рапични мастни 

киселини 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин Х Ниска Висока 3 Белилната пръст е потенциален 

източник на замърсяване с диоксин по 

време на рафинирането на маслото. 

Въпреки това дозата на белилната 

пръст по време на рафиниране е само 

1—3%. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от растителен 

произход се ограничава до 0,75 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин и 

диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на нежелани 

вещества, което надвишава законово 

установената граница, не могат да се смесват 

с цел разреждане със същите или други 

продукти, предназначени за хранене на 

животни (Директива 2002/32/ЕО). 

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение 

на Регламент № 183/2005 относно хигиената 

на фуражите 100% от партидите дестилати на 

мастни киселини за фуражи се изпитват във 

връзка със сумата от диоксини и 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени в 

Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  диоксиноподобни PCB.  

FEDIOL разработи Практическо ръководство 

за условията за закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла, което включва 

максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

PCB-TEQ) като горна гранична стойност. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в рапични 

семена показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са в рамките на 

законово определените граници.  

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите.  

 *Определени 

произходи на 

рапичните семена 

могат да са 

свързани със 

средна вероятност 

за превишаване на 

МДГОВ за 

определени 

остатъчни 

вещества от 

пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Ниска Висока 3 Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от рапично семе обаче 

е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

Несъответстващ продукт не бива 

да се влага във фуражи. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  

 4.3 

Химично рафиниране: производство на (соли на) рапични 

неутрализационни утайки и рапични масла, съдържащи киселини, 

свободни от деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в рапични 

семена показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са в рамките на 

законово определените граници.  

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите.  

 *Определени 

произходи на 

рапичните семена 

могат да са 

свързани със 

средна вероятност 

за превишаване на 

МДГОВ за 

определени 

остатъчни вещества 

от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от рапично семе обаче 

е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

  

Диоксин Х много ниска Висока 2 В информационния фиш на FEDIOL 

относно раздробяването и 

рафинирането във връзка с 

производството на неутрализационни 

утайки (справочен номер 12SAF183) се 

посочва, че равнището на 

разтворимите в масло замърсители в 

неутрализационните утайки 

съответства на това на суровите масла.  

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение 

на Регламент № 183/2005 относно хигиената 

на фуражите 100% от партидите 

неутрализационни утайки и масла, съдържащи 

киселини, за фуражи се изпитват във връзка 

със сумата от диоксини и диоксиноподобни 

PCB.  

 

 В интегрираните 

съоръжения за 

раздробяване и 

рафиниране 

неутрализационните 

утайки могат 

безопасно да се 

вложат обратно в 

шрота. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   4.4 Химично рафиниране: производство на рапични деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

        

 

 

Диоксин Х Средна Висока 4 Белилната пръст е потенциален 

източник на замърсяване с диоксин по 

време на рафинирането на маслото. По 

време на химичното рафиниране 

диоксините се концентрират в 

деодестилатите. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от растителен 

произход се ограничава до 0,75 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин и 

диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение 

на Регламент № 183/2005 относно хигиената 

на фуражите 100% от партидите деодестилати 

за фуражи се изпитват във връзка със сумата 

от диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на нежелани 

вещества, което надвишава законово 

установената граница, не могат да се смесват 

с цел разреждане със същите или други 

продукти, предназначени за хранене на 

животни (Директива 2002/32/ЕО). 

 

FEDIOL разработи Практическо ръководство 

за условията за закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла, което включва 

максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

 

Деодестилатите от химичното 

рафиниране са забранени за 

употреба във фуражи, освен ако не 

са обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата на 

диоксин са под границите, 

определени в Директива 

2002/32/ЕО относно нежеланите 

вещества (вж. също 

информационния фиш на FEDIOL 

относно обработените 

деодестилати за употреба във 

фуражи, справочен номер 

12SAF196).  

Мастните продукти, получени от 

процесите на периодично 

рафиниране, комбиниращи стъпки 

на физическо и химично 

рафиниране в едно и също 

оборудване, може да бъдат 

използвани за фуражни цели, при 

условие че има аналитично 

доказателство, показващо, че се 

спазват границите за диоксин и 

остатъчни вещества от пестициди. 

 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  PCB-TEQ) като горна гранична стойност. отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени в 

Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за 

рафиниране на масла. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Средна Средна 3 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в рапични 

семена показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са в рамките на 

законово определените граници. 

Въпреки това по време на химичното 

рафиниране диоксините се 

концентрират в дестилатите. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на пренос за 

разрешените пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана 

безопасността на фуражите. 

.  

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Средна Висока 4 Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от рапично семе обаче 

е много ниска, но се концентрират в 

дестилатите по време на рафиниране. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

 

 

Деодестилатите от химичното 

рафиниране са забранени за 

ползване във фуражи, освен ако не 

са обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата на 

остатъчни вещества от пестициди 

са под границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества (вж. също 

информационния фиш на FEDIOL 

относно обработените 

деодестилати за ползване във 

фуражи, справочен номер 

12SAF196). 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   5. Хидрогениране на масло от рапично семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

никел  Х Ниска Висока 3 Никелът се използва като катализатор 

при хидрогенирането (втвърдяването) 

на маслото.  

 Технологичните спомагателни 

вещества, които влизат в пряк 

контакт с маслото, трябва да са 

за хранителна употреба или с 

качество, подходящо за 

хранителни цели. 

Втвърденото масло да се 

филтрува. 

 

Съдържанието на 

никел във втвърдените 

масла от членовете на 

FEDIOL е доста под 20 

части на милион.  
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе   A. Съхранение и транспорт на рапични семена и шрот от рапично семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсини от материали за 

контрол на вредителите 

Х Ниска Висока 3 Отровно зърно от отворени кашони би 

могло да се озове в хранителната верига. 

 Трябва да се прилага програма за 

контрол на вредителите, която е 

подходяща за използване в хранителната 

верига. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, 

т.е. остатъчни вещества 

от хербициди, 

инсектициди, фунгициди 

или родентициди над 

МДГОВ. 

Х Средна Средна 3 Ползването на пестициди върху 

маслодайните семена след събирането 

им от полето е критично поради 

ограниченото време, което е налично за 

разпадането на пестицидите. Държавите 

— износителки на маслодайни семена, 

работят с позитивни списъци за 

използването на пестициди, които по 

отношение на някои вещества може да са 

в конфликт с европейското 

законодателство, по-специално в случая 

на меките семена като слънчогледовите. 

Пестицид, използван върху предходни 

товари по време на съхранение и 

транспорт, може да замърси рапичните 

семена. 

С Регламент № 396/2005 се 

забранява пускането в обращение 

на стоки, които не съответстват на 

определените в приложението към 

него МДГОВ. 

Транспортните дружества и дружествата, 

осъществяващи съхранението, трябва да 

използват пестицидите правилно и да 

документират това. В противен случай те 

трябва да проверят дали равнищата на 

остатъчни вещества от пестициди, 

използвани по време на транспорт и 

съхранение, са в съответствие със 

законодателството на ЕС. 

 

Замърсяване от 

предходния товар по 

време на транспорт с 

фермерска количка, 

камион, шлеп или 

презокеански 

плавателен съд 

Х Ниска Висока 3 Транспортирането на маслодайни семена 

и шротове от тях обикновено не се 

извършва с транспортни средства, които 

са предназначени за превоз на храни или 

фуражи. 

 Транспортните дружества трябва да 

почистват фермерските колички, 

камионите, шлеповете и презокеанските 

плавателни съдове преди натоварване. 

Инспектиране на чистотата преди 

натоварване. 

 

Замърсяване от 

предходния товар по 

време на съхранение 

Х Ниска Висока 3 Маслодайните семена и шротовете от тях 

може да се замърсят със съдържащи 

микотоксини предходни товари. 

 Дружествата, осигуряващи съхранение, 

трябва да почистват площадките и да 

инспектират чистотата им преди 

ползване. 

 



 

44 

 

Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  Подправяне с меламин Х Ниска Средна 2 При анализ меламинът имитира 

протеините 

В Директива 2002/32/ЕО се определя 

граница от 2,5 mg/kg за меламин във 

фуражните суровини. 

  

 

 

 

Нов

о Б. 

Транспорт на масло от рапично семе и получени от него продукти за 

фуражно приложение посредством автомобилна или железопътна 

цистерна, шлеп или каботажен кораб (изключват се презокеанските 

плавателни съдове). 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване 

от предходен 

товар 

        

- Автомобилни 
и 
железопътни 
цистерни, 
шлепове  

Х Средна Висока 4 Автомобилните цистерни и шлеповете може 

да са били използвани за продукти, които не 

са съвместими с храни или фуражи, като 

нефтохимикали. 

 Автомобилните цистерни и 

шлеповете, които не са 

специално предназначени за 

транспорт на храни или фуражи, 

следва да преминават през 

валидирана процедура на 

почистване. 

 

— Автомобилни 

цистерни, 

резервоарни 

контейнери, 

железопътни 

цистерни и 

шлепове, 

следващи 

нормите на ЕС 

за транспорт на 

Х Ниска Висока 3 Транспортът на по-голямата част от 

растителните масла се осъществява с 

транспортни средства, специално 

предназначени за храни. 

В Регламент (ЕО) № 852/2004 

относно хигиената на храните се 

изисква транспортът на течни 

храни с автомобилни и 

железопътни цистерни и шлепове 

да бъде специално предназначен 

за тези храни. 

Практическо ръководство за 

работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен превоз 

Предходните товари да се 

проверят по методиката в 

практическото ръководство на 

FEDIOL за предходни товари с 

оглед на транспортните 

средства и облицовката на 

цистерните и резервоарите 

(справочен номер 07COD143F). 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
храни и в резервоарни контейнери на 

мазнини и масла в насипно 

състояние за пряка употреба в 

храни (справочен номер 

07COD138). 

— Каботажни 

кораби-

цистерни, 

следващи 

нормите на ЕС 

за транспорт на 

храни 

Х Ниска Висока 3 Каботажните кораби-цистерни, пренасящи 

масла и мазнини по време на кратки 

курсове в ЕС, трябва като абсолютен 

минимум да са превозвали като последен 

товар храна или продукт, включен в списъка 

на ЕС за приемливите последно превозвани 

товари съгласно Директива 96/3/ЕО. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 14COD152) 

(в това число процедурите за 

работа на FOSFA). 

Предходните товари да се 

проверят по методиката в 

практическото ръководство на 

FEDIOL за предходни товари с 

оглед на транспортните 

средства и облицовката на 

цистерните и резервоарите 

(справочен номер 07COD143F). 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и 

пригодност на корабните 

резервоари, издадено от 

проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско 

удостоверение на FOSFA, 

подписано от 

капитана/ръководителя на 

екипажа, или равностойна 

декларация, подписана от 

корабособственика или 

упълномощен негов 

представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне 

на товари. 

 

Замърсяване 

от почистващи 

препарати 

        

— Автомобилни 

и железопътни 

цистерни, 

шлепове 

Х Средна Средна 3 Повишен риск на почистващите станции, 

където на едно място се почистват както 

резервоари за фуражи, така и такива за 

химикали. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

Да се прилагат добри практики 

за почистване на резервоарите. 

 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
14COD152). 

 

 

. 

 

— Каботажни 

кораби-цистерни 

Х Средна Средна 3 Повишен риск, в случай че каботажният 

кораб не е специално предназначен за 

фуражи или храни. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 14COD152) 

(в това число процедурите за 

работа на FOSFA). 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и 

пригодност на корабните 

резервоари, издадено от 

проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско 

удостоверение на FOSFA, 

подписано от 

капитана/ръководителя на 

екипажа, или равностойна 

декларация, подписана от 

корабособственика или 

упълномощен негов 

представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне 

на товари.  

 

Подгряващи 

или охлаждащи 

течности от 

оборудването 

        

— Автомобилни 

цистерни  

Х Ниска Висока 3 Използват се резервоари от неръждаема 

стомана, които се загряват от охлаждащата 

вода от мотора през система от двойни 

стени (а не намотки).  

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152). 

Използването на подгряващи 

течности в системи за пряко 

нагряване е забранено. 

 

— Железопътни 

цистерни, 

шлепове-

Х 

 

Ниска 

 

Висока 

 

3 

 

Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

Подгряващите намотки в 

железопътните цистерни трябва 

да са от неръждаема стомана. 

Препоръчва се използването на 

подгряване с гореща вода или 

пара. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
цистерни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Каботажни 
кораби-
цистерни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

транспорт, вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е ниска. 

 

 

 

 

 

Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

транспорт, вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е ниска. 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 14COD152) 

(в това число процедурите за 

работа на FOSFA). 

Ако са използвани подгряващи 

течности, превозвачът на 

маслото трябва да предвиди 

документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, 

ако е необходимо.  

 

 

Ако са използвани подгряващи 

течности, превозвачът на 

маслото трябва да предвиди 

документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, 

ако е необходимо. 

Чужди тела Ф Средна Средна 3   В план за качеството следва да 

се изисква товарене на 

автомобилните цистерни с 

рафинирани масла под покрив. 

 

Подправяне Х/Ф/Б Средна Средна 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало при транспорт на масла в 

държавите им на произход. 

fПрактическо ръководство за 

работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен превоз 

и в резервоарни контейнери на 

мазнини и масла в насипно 

състояние за пряка употреба в 

храни (справочен номер 

07COD138) 

Да се анализират всички 

входящи партиди. 

 

Да се прилагат минималните 

задължителни изисквания 

съгласно Практическото 

ръководство за работа на 

FEDIOL относно транспорта с 

автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
мазнини и масла в насипно 

състояние за пряка употреба в 

храни (справочен номер 

07COD138), като наличие на 

информация за 

местоположенията на камиона 

по време на курса и пломбиране 

на цистерната. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
 

 В. Съхранение на масло от рапично семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване поради 

липса на сегрегиране 

(замърсяване от 

предходни товари, 

използване на 

неправилни свръзки, 

споделено оборудване) 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е приложима спрямо 

терминали, които съхраняват както химикали, така и 

растителни масла. Рискът е по-малък, когато терминалът 

прилага списъка на ЕС за приемливите предходни товари 

при морски транспорт спрямо съхранението на растителни 

масла. Най-малък е рискът, когато растителните масла се 

съхраняват в резервоари, които са специално 

предназначени за съхранение на храни. 

Терминалите в ЕС, които 

съхраняват масла и 

мазнини за хранително 

приложение, са задължени 

да прилагат HACCP 

(Регламент (ЕО) 

№ 852/2004) 

 

Специализирани резервоари за 

съхранение на храни или фуражи. В 

противен случай резервоарите за 

съхранение трябва да спазват като 

минимум правилата на ЕС относно 

предходните товари, които са 

определени по отношение на 

морския транспорт в Директива 

96/3/ЕО. 

 

Замърсяване от 

почистващи препарати 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е приложима спрямо 

терминали, които съхраняват както химикали, така и 

растителни масла. Те може да не използват почистващи 

препарати, подходящи за употреба в хранително-

вкусовата промишленост. При терминалите за цистерни в 

ЕС, които прилагат HACCP и съхраняват растителните 

масла отделно от химикалите, вероятността от използване 

на неподходящи почистващи препарати е много ниска. 

 Почистващите препарати трябва да 

бъдат подходящи за използване в 

хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

 

Разтворител от 

покритие 

Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, мигриращи в 

маслото, които могат накрая да се озоват в дестилатите 

на мастните киселини по време на рафинирането 

 Да се използват резервоари от 

неръждаема стомана или в случай че 

се използват резервоари с първично 

покритие, да не се зареждат с 

дестилати на мастните киселини 

 

Подгряващи течности 

от неизправно 

оборудване 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват токсични подгряващи 

течности. Въпреки това поради относително ниските 

температури на нагряване, прилагани по време на 

съхранение, вероятността от изтичане на подгряващи 

течности в продукта е ниска. 

 Ако са използвани подгряващи 

течности, дружеството, което 

осигурява съхранението, трябва да 

предвиди документиране на чистите 

загуби и да ги анализира, ако е 

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с вода и пара. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  необходимо.  

Злоупотреба с добавки Х Ниска Висока 3 Добавки, разрешени за масла, предназначени за храни, са 

вложени в масла, предназначени за фуражи, или 

обратното, като те може да не са одобрени за тази друга 

употреба. 

 Да се определят ясни спецификации 

относно употребата на добавки 

 

Подправяне с 

минерално масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е случвало в 

държавите по произход. Контролът бе засилен и сега 

вероятността от подправяне е намаляла. 

   

 

 Г. Транспорт на масло от рапично семе с презокеански плавателен съд  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване при 

транспорт 

        

— Замърсяване от 

предходни товари, 

присъстващо в 

резервоари или тръби 

Х Средна  Средна 3  Презокеанските плавателни съдове, пренасящи годни за 

консумация масла и мазнини към ЕС, трябва като 

абсолютен минимум да са превозвали като последен 

товар храна или продукт, включен в списъка на ЕС за 

приемливите последно превозвани товари съгласно 

Директива 96/3/ЕО. 

С Директива 96/3/ЕО (дерогация 

от Регламент (ЕО) № 852/2004) 

се изисква предходните товари 

да се проверяват.   

 

 

В договорите на FOSFA се 

предвижда задължение за 

продавача да информира 

купувача какви са били трите 

предходни товара по време на 

морския транспорт на масла и 

мазнини. 

 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и 

пригодност на корабните 

резервоари, издадено от 

проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско 

удостоверение на FOSFA, 

подписано от 

капитана/ръководителя на 

екипажа, или равностойна 

декларация, подписана от 

корабособственика или 

упълномощен негов 

представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне 

на товари. 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

 

ЕС не е регламентирал морския 

транспорт на масла и мазнини за 

фуражно приложение. 

       Използването на 

специализирани тръбопроводи 

при товарене и разтоварване. 

 

— Замърсяване от 

почистващи препарати  

Х Ниска  Висока 3 Дружествата, занимаващи се с морски транспорт, 

обикновено се придържат към добрите практики. 

 Да се проверява корабният 

дневник.  

 

Разтворител от 

покритие 

Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, мигриращи в 

маслото, които могат накрая да се озоват в дестилатите 

на мастните киселини по време на рафинирането 

 Да се използват резервоари от 

неръждаема стомана или в 

случай че се използват 

резервоари с първично 

покритие, да не се зареждат с 

дестилати на мастните киселини 

 

Подгряващи течности 

от оборудването 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват токсични подгряващи 

течности. Въпреки това поради относително ниските 

температури на нагряване, прилагани по време на 

транспорт, вероятността от изтичане на подгряващи 

течности в продукта е ниска. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (в това число процедурите 

за работа на FOSFA). 

Ако са използвани подгряващи 

течности, превозвачът на 

маслото трябва да предвиди 

документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, 

ако е необходимо. 

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с вода и пара. 

Хидравлични масла от Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла от преносими помпи може да са  Използването на преносими 

помпи с ясно разделение на 

Хидравличните мотори, 

които са пряко свързани с 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

рапично семе  
преносими помпи токсични. хидравличния мотор от помпата. 

Ако това не е така, трябва да се 

използват хидравлични масла с 

качество, предназначено за 

хранителни цели. 

помпата, допускат 

нежелани течове на 

хидравлично масло в 

растителното масло при 

повреда на уплътненията. 

Подправяне с 

минерално масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е случвало в 

държавите по произход. Контролът бе засилен и сега 

вероятността от подправяне е намаляла. 
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Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от соя 

(зърно)  

 

 

 

  

 

(4.1) 

Производство 
на рафинирано 

масло от соя 
(зърно) 

(4.2) 

Производство 
на дестилати 

на соеви 
мастни 

киселини 

(4.3) 

Производст
во на соеви 

масла, 
съдържащи 

киселини 

(4.4) 

Производст
во на соеви 
деодестила

ти 

 

(4) 

Спомагателни 

вещества 

Неутрализац

ионни утайки 

Използвана 

белилна пръст 

(3) Раздробяване на соя 

(зърно) 
Люспи 

(3.2) Производство на сурови лецитини 
(смоли) 

(3.1) Производство на сурово масло 

(3.3) Производство на шрот от соя (зърно) 

Соеви масла, 

Рафинирано 

масло от соя 

Люспи от соя 

(зърно) 

  (A) 

Транспорт 
ФУРАЖЕН ОТРАСЪЛ  

НА ЕС 

ВЪТРЕ В 
ЕС 

(Б) Транспорт 

 Сурови 

(3.4) Отделяне на люспите на соя (зърно) 
Сурово обезслузено 

масло от соя (зърно) 

Шрот от соя 

(зърно) 

(Б) Транспорт 

Смесва

не 

 (В) 

Съхранени

(Б) Транспорт 

(В) 

(Б) 

Транспорт 
 (В) 

Съхранение 

(П
ол

ун
еп

ре
къ

сн
ат

о 

ра
ф

ин
ир

а

не
) 

Соеви 

деодестилати 

Дестилати на 

соеви мастни 

(П
ол

ун
еп

ре

къ
сн

ат
о 

ра
ф

ин
ир

ан

(Г) Транспорт с 

презокеански 

плавателен съд 

ИЗВЪН ЕС 

Поточна диаграма на производствената верига на продукти от шрот и масло от соя (зърно) за 
фуражно  

 Раздробяване на соя 

(зърно)  Люспи 

Производство на сурови лецитини (смоли) 

Производство на сурово масло 

Производство на шрот от соя (зърно) 

(1) Отглеждане на соя 

   Соя (зърно) 

 Изсушена соя 

(A) Транспорт 

        

Съхранение 

(2) Сушене при първичното 

производство 

Сурови 

лецитини 

Отделяне на люспите на соя (зърно) 

Знаците в скоби препращат към тези на следващите листове 

 Производство 
на рафинирано 

масло от соя 
(зърно) 

Производств
о на 

дестилати на 
соеви мастни 

киселини 

Производст
во на соеви 

масла, 
съдържащи 

киселини 

Производс
тво на 
соеви 

деодестил
ати 

Рафиниран Соеви 

деодестилати 

Дестилати на соеви 

мастни киселини 

Соеви масла, 

съдържащи 

киселини 

Рафинирано 

масло от соя 

(зърно) 

Използвана белилна 

Спомагателн

и вещества 
Неутрализацио

нни утайки 

(Б)Транспорт 

   Съхранение 

Сурово обезслузено 

масло от соя (зърно) 

Дестилати на 

шрот от соя 

(зърно) 
Люспи от соя 

(Б) Транспорт 

(A) Транспорт 

   

Съхранение 

(Г) Транспорт с презокеански 

плавателен съд 
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Фуражи  
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от соя 

(зърно)  

 

6. Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и 

масло от соя (зърно)  
 

 1. Отглеждане на соя (зърно)* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от пестициди над 

МДГОВ, т.е. остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х    Държавите — износителки на соя (зърно) 

(САЩ, Бразилия, Аржентина и Парагвай), 

работят с позитивни списъци за 

използването на пестициди по време на 

отглеждането, които по отношение на някои 

вещества може да са в конфликт с 

европейското законодателство относно 

остатъчните вещества от пестициди. 

Редовният мониторинг за пестициди в соята 

(зърно) показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са в рамките на 

законово определените граници. 

С Регламент (ЕО) № 396/2005 се 

забранява пускането в обращение на 

стоки, които не съответстват на 

определените в приложенията МДГОВ. В 

приложение I към Регламент (ЕО) 

№ 178/2006 са изброени хранителните и 

фуражните продукти, спрямо които се 

прилагат границите за остатъчни 

вещества от пестициди. С Регламент 

№ 149/2008 се въвеждат приложения II, III 

и IV, в които се определят МДГОВ за 

продуктите, изброени в приложение I. 

  

ГМО, неразрешени в ЕС Б    Различна скорост на одобряване на нови 

ГМО между ЕС и трети държави, от които се 

внасят маслодайни семена. Риск от следи от 

ГМО, неразрешени в ЕС, които са се 

озовали в маслодайни семена, внесени в 

ЕС. 

  Това е по-скоро 

проблем на 

нормативно 

съответствие, 

отколкото проблем за 

безопасността на 

храните. 
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(зърно)  

 

 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 

  

Фитотоксини Х    В соята (зърно) може да се съдържат 

плевели. 

С Директива 2002/32/ЕО се ограничава 

максималното съдържание на семена от 

токсични плевели. 

 Като контролна мярка 

се препоръчва 

визуална инспекция 

на соята (зърно). 
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 2. Сушене на соя (зърно) при първично производство* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители, причинени от 

сушенето   

        

— диоксин Х    Изгарянето на отпадъци 

може да доведе до 

образуване на диоксин. 

До момента 

предприятията за 

раздробяване са 

установявали, че 

равнищата на диоксини в 

суровото масло от соя 

(зърно) са по-ниски от 

границата на откриване. 

Практическо ръководство за 

предотвратяване и 

намаляване на 

замърсяването с диоксин и 

диоксиноподобни PCB в 

храни и фуражи (Codex 

CAC/RCP 62-2006). 

 Съгласно добрите производствени практики се препоръчва 
използването на горива, които не генерират диоксини и 
диоксиноподобни съединения, както и други вредни 
замърсители.  

В случай на пряко нагряване следва да се използва 
подходяща пещ. Мониторингът се счита за необходим, за да 
се гарантира, че процесите на сушене или нагряване не 
водят до повишени равнища на диоксини и 
диоксиноподобни PCB. Да не се използват отпадъчни 
продукти като гориво за пряко сушене. 

Фуражните суровини, получени от 

соя (зърно), трябва да отговарят на границите за диоксин и 

диоксиноподобни PCB, посочени в Директива 2002/32/ЕО. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече информация. 
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Съоръжения: раздробяване на соя (зърно), рафиниране и преработка на 

масло  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Хидравлични масла или 

смазочни материали от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла и 

смазочните материали 

може да съдържат 

токсични съединения. 

 Програмата — предпоставка следва да 

гарантира, че замърсяването на продукт с 

хидравлични масла или смазочни материали за 

нехранителни цели се избягва, а рискът от 

замърсяване на продукта с хидравлични масла и 

смазочни материали за хранителни цели е 

сведен до минимум. Програмата — 

предпоставка би могла да включва записване на 

използваните количества. 

 

Замърсители във водата, 

като PFOS и PFOA 

 

Х Ниска Средна 2 В процесите на 

раздробяване и 

рафиниране се използва 

вода. 

За производството на 

фуражи съгласно Регламент 

(ЕО) № 183/2005 

използваната вода трябва 

да е с подходящо качество. 

  

Почистващи препарати и 

химикали за котелни 

инсталации 

Х Средна Средна 3 Почистващи препарати и 

пара (при използване на 

химикали за котелни 

инсталации) влизат в 

контакт с продукта. 

 Почистващите препарати, използвани в 

производствената система, следва да се 

отмиват. Почистващите препарати и химикалите 

за котелни инсталации трябва да бъдат 

подходящи за използване в хранително-

вкусовата промишленост. 

 

Подгряващи течности от 

оборудването 

 

Х Средна Висока 4 Подгряващи течности 

може все още да се 

използват от субекти, 

които не са членове на 

FEDIOL. 

Съгласно Практическото 

ръководство на FEDIOL 

относно подгряването на 

годни за консумация масла 

по време на преработка 

използването на 

подгряващи течности не се 

допуска. 

Да се използва гореща вода или подгряване с 

пара. В противен случай контролна мярка 

следва да гарантира, че замърсяването на 

продукт с подгряващи течности се  

избягва. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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 3. Раздробяване на соя (зърно) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсини от материали за 

контрол на вредителите 

Х Ниска Висока 3 Отровно зърно от 

отворени кашони би 

могло да се озове в 

хранителната верига. 

 Трябва да се прилага програма за контрол на 

вредителите, която е подходяща за използване в 

хранителната верига. 

 

Токсични съединения от 

хексан, като например 

бензен 

Х Ниска Висока 3 Промишленият хексан 

може да съдържа 

токсични съединения. 

В Директива 2009/32/ЕО са 

определени критериите за 

чистота за използването на 

хексан при раздробяване на 

маслодайни семена.  

Трябва да се използва хексан от категорията за 

хранителни цели. 

 

Чужд материал, като стъкло, 

дървесина, метали и т.н. 

Ф Средна Средна 3 Може да присъства 

чужд материал. 

 Следва да е налице система за премахване на 

чуждия материал. 
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 3.1 Производство на сурово масло  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители от 

спомагателни вещества за 

филтруване 

Х Ниска Висока 3 Суровото масло може 

потенциално да отмие 

замърсители от 

спомагателното 

вещество за 

филтруване. 

 Използване на спомагателни вещества за 

филтруване, които са подходящи за 

хранително-вкусовата промишленост. 

 

Минерални масла от 

неизправна система за 

възстановяване 

Х Средна Средна 3 За възстановяване на 

хексан се използват 

минерални масла за 

хранителни цели с 

нисък до среден 

вискозитет. В интерес 

на предприятието за 

раздробяване е да 

възстанови възможно 

най-много хексан, а 

оттам и да поддържа 

добре системата за 

възстановяване. 

 Минералното масло в системата за 

възстановяване трябва да е с качество, 

подходящо за хранителни цели. 

Програмата — предпоставка следва да 

гарантира, че замърсяването на продукт с 

масла за нехранителни цели се избягва, а 

рискът от замърсяване на продукта с 

масла за хранителни цели е сведен до 

минимум. Програмата — предпоставка би 

могла да включва записване на 

използваните количества. 

Според добрата производствена 

практика в Нидерландия границата 

за C (10-40) в масла е 400 mg/kg. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или родентициди 

над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг 

за остатъчни вещества 

от пестициди в соята 

(зърно) показва, че 

равнищата на 

остатъчните вещества 

са в рамките на 

законово определените 

граници.  

В Регламент № 396/2005 са 

определени границите за остатъчни 

вещества от пестициди. Този 

регламент допуска използването на 

фактор на преработка/ 

концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие 

че е гарантирана безопасността на 

храните.  

В позицията на FEDIOL (11SAF181) 

се заключава, че въз основа на 

средното съдържание на масло в 

 *Определени произходи на соята 

(зърно) могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни вещества 

от пестициди. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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соята (зърно), което е между 18% и 

21%, следва да се използва фактор 

на преработка 5, за да се установи 

МДГОВ в маслото от соя (зърно). 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната 

среда. Вероятността да 

бъдат открити в 

суровото масло от соя 

(зърно) обаче е много 

ниска. Употребата на 

ендосулфан е 

разрешена при соята 

(зърно). Данните от 

мониторинга показват, 

че остатъчните 

вещества от него в 

суровото масло са в 

рамките на законово 

определената граница. 

В Директива 2002/32/ЕО са 

определени границите за редица 

остатъчни вещества от пестициди 

във фуражите. 

  

Хексан, останал в суровото 

масло след възстановяване 

Х Висока малка 3 След екстракция на 

маслото с хексан и 

последващото 

възстановяване на 

хексана в суровото 

масло остават следи от 

него. 

 В Регламент № 767/2009 относно 

пускането на пазара на фуражи се 

посочва, че фуражните суровини не 

съдържат химични примеси, 

получени от техния производствен 

процес и от технологични 

спомагателни вещества, освен ако не 

е определено максимално 

съдържание в Каталога. В Каталога 

на фуражните суровини (Регламент 

№ 68/2013) се въвежда праг за 

определяне на максималното 

съдържание на тези химични 

примеси от 0,1% (1000 части на 

милион). 

 Токсикологични оценки показват, 

че суровото масло от соя с 

равнища на хексан до 1000 части 

на милион е безопасно при 

фуражите. FOSFA определя 

граница на пламната температура 

от 121 °C, която е свързана с 

безопасността при транспорт и 

съхранение. 
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 3.2 Производство на сурови лецитини 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Минерални масла от 

неизправна система за 

възстановяване 

Х Средна Средна 3 За възстановяване на 

хексан се използват 

минерални масла за 

хранителни цели с нисък 

до среден вискозитет. В 

интерес на 

предприятието за 

раздробяване е да 

възстанови възможно 

най-много хексан, а оттам 

и да поддържа добре 

системата за 

възстановяване. 

 Минералното масло в системата за 

възстановяване трябва да е с качество, 

подходящо за хранителни цели. 

Програмата — предпоставка следва да 

гарантира, че замърсяването на продукт с 

масла за нехранителни цели се избягва, а 

рискът от замърсяване на продукта с 

масла за хранителни цели е сведен до 

минимум. Програмата — предпоставка би 

могла да включва записване на 

използваните количества. 

Според добрата производствена 

практика в Нидерландия границата 

за C (10-40) в масла е 400 mg/kg. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в соята (зърно) 

показва, че равнищата на 

остатъчните вещества 

може да надвишат 

законово определените 

граници.  

В Регламент № 396/2005 са 

определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. 

Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/ 

концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при 

условие че е гарантирана 

безопасността на храните.  

 

Да се направи проверка на входящата соя 

(зърна) или на суровите лецитини. В 

случай че равнището на остатъчни 

вещества от пестициди надвишава 

границата, следва да се извърши оценка 

на безопасността на фуражите. 

*Определени произходи на соята 

(зърно) могат да са свързани със 

средна вероятност за превишаване 

на МДГОВ за определени 

остатъчни вещества от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната 

среда. Вероятността да 

В Директива 2002/32/ЕО са 

определени границите за редица 

остатъчни вещества от пестициди 
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нежеланите вещества в 

храните за животни 

бъдат открити в суровото 

масло от соя (зърно) 

обаче е много ниска. 

Употребата на 

ендосулфан е разрешена 

при соята (зърно). 

Данните от мониторинга 

показват, че остатъчните 

вещества от него в 

суровото масло са в 

рамките на законово 

определената граница. 

във фуражите. 

Хексан, останал в суровите 

лецитини след 

възстановяване 

Х Висока малка 3 След екстракция на 

маслото с хексан и 

последващото 

възстановяване на 

хексана в суровото масло 

остават следи от него. 

В Регламент № 767/2009 относно 

пускането на пазара на фуражи се 

посочва, че фуражните суровини 

не съдържат химични примеси, 

получени от техния производствен 

процес и от технологични 

спомагателни вещества, освен ако 

не е определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните суровини 

(Регламент № 68/2013) се въвежда 

праг за определяне на 

максималното съдържание на тези 

химични примеси от 0,1% (1000 

части на милион). 

 Токсикологични оценки показват, 

че фуражните суровини с равнища 

на хексан до 1000 части на милион 

са безопасни при фуражите. 

FOSFA определя граница на 

пламната температура от 121 °C, 

която е свързана с безопасността 

при транспорт и съхранение. 

Патогени Б Ниска Средна 2 Растеж на 

микроорганизми в 

резултат от кондензация 

на вода, изпарила се от 

мокрите смоли. 
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 3.3 Производство на експелер и шрот от соя (зърно) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин от 

противослепващи агенти 

Х Ниска Висока 3 Противослепващият агент 

е от минерален произход 

и може да съдържа 

диоксин по естествен път. 

Диоксинът е токсичен за 

хората и животните. 

В Регламент (ЕО) № 2439/1999 се 

определят критериите за качество 

на противослепващите агенти. 

Да се закупува противослепващ агент с 

качество, подходящо за хранителни цели. 

 

Салмонела Б Висока Висока 4 Салмонелата е най-

голямата опасност от 

микробиологично 

замърсяване на 

фуражите. Салмонелата 

е широко разпространена 

в околната среда и всяко 

звено в хранителната 

верига — от 

производителите до 

потребителите — играе 

роля при намаляването 

на риска от увреждане на 

животните и хората, 

причинено от салмонела.  

FEDIOL заедно с още три 

асоциации, 

представляващи 

доставчиците и 

потребителите на 

фуражи, а именно FEFAC, 

COCERAL и COPA-

COGECA, поеха 

отговорността да издават 

насоки за бранша, които 

да помагат при контрола 

на салмонела, и през юни 

2011 г. публикуваха 

„Общи принципи за 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, COPA-

COGECA — Общи принципи за 

управление на риска от салмонела 

във фуражната верига. 

 

Програмата — предпоставка на 

оператора следва да обхваща следните 

мерки: 

a) опазване на фуражните суровини от 

замърсяване по време на преработка и 

съхранение, например посредством 

затворени системи, хигиенни практики 

или разделяне на помещенията на 

хигиенни зони по целесъобразност; 

б) прилагане на времеви и температурен 

контрол върху инсталацията за 

тостиране, където се отделя 

разтворителят (ИТ); 

в) прилагане на контрол на влагата на 

шротовете/експелерите.  

 

Ако системата за мониторинг показва, че 

в крайната фуражна суровина е открита 

салмонела, трябва да се обмислят 

следните действия: 

o серологично типизиране и 

 

Операторът трябва да въведе 

мониторинг на линията, като проби 

се вземат от цялата линия, от 

мястото, където продуктът напуска 

ИТ, от мястото, където той влиза в 

силоза за съхранение, до и 

включително изходящата зона за 

натоварване. 

 

Операторът следва да зададе 

реалистични целеви равнища за 

намаляване на случаите на 

замърсяване със салмонела на 

своите шротове/експелери въз 

основа на данни от предходни 

периоди. 
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управление на риска от 

салмонела във 

фуражната верига“. 

Европейското 

ръководство за добри 

практики за 

промишленото 

производство на 

безопасни фуражни 

суровини бе изменено, за 

да бъде съобразено с 

тези принципи. 

 

проследимост с цел определяне на 
източника на замърсяването; 
o преглед на условията на 
преработка и съответните програми — 
предпоставки; 
o допълнително почистване на 
местата за съхранение и превозните 
средства (по целесъобразност);  
o допълнително почистване на 
площадката и оборудването;  
o преглед на резултатите от 
предходен мониторинг; 
o обмисляне на допълнително 
обучение или промени в процеса или 
процедурите; 
o прилагане на обработка с 
химикали с цел свеждане на салмонелата 
до приемливи равнища. 

Диоксин от използвана 

белилна пръст 

Х Ниска Висока 3 Белилната глина е от 

минерален произход и 

може да съдържа диоксин 

по естествен път. 

Диоксинът е токсичен за 

хората и животните. 

В Директива 2002/32/ЕО 

съдържанието на диоксин във 

фуражни суровини от растителен 

произход се ограничава до 0,75 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на 

сумата на диоксин и 

диоксиноподобни PCB — до 1,5 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална 

граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като 

горна гранична стойност. 

Да се закупува прясна белилна пръст от 

доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, както са 

посочени в Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за закупуване на 

прясна белилна пръст за рафиниране на 

масла. 

Рискът е приложим само към 

интегрирани съоръжения за 

раздробяване и рафиниране. 

Остатъци от хексан Х Висока малка 3 Остатъци от хексан 

присъстват в шротовете 

от маслодайни семена. 

В Регламент № 767/2009 относно 

пускането на пазара на фуражи се 

посочва, че фуражните суровини 

не съдържат химични примеси, 

получени от техния производствен 

процес и от технологични 

 Токсикологични оценки показват, 

че шротовете от маслодайни 

семена с равнища на хексан до 

1000 части на милион са 

безопасни при фуражите. 

Германия разполага с договорни 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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спомагателни вещества, освен ако 

не е определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните суровини 

(Регламент № 68/2013) се въвежда 

праг за определяне на 

максималното съдържание на тези 

химични примеси от 0,1% (1000 

части на милион). 

спецификации, в които се посочва 

максимална стойност 300 части на 

милион хексан в шрот от соя 

(зърно) с цел предотвратяване на 

експлозии по време на транспорт с 

шлеп. 

Кадмий Х Ниска Средна 2 В зависимост от 

произхода соята (зърно) 

може да съдържа 

завишени равнища на Cd 

в резултат от съдържащ 

се в торове замърсен с 

Cd фосфор. 

 

  Рискът е приложим спрямо 

произход от определени 

географски райони. 
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 3.4 Отделяне на люспите на соя (зърно) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Салмонела Б Висока Висока 4 Салмонелата е най-

голямата опасност от 

микробиологично 

замърсяване на 

фуражите. Салмонелата 

е широко разпространена 

в околната среда и всяко 

звено в хранителната 

верига — от 

производителите до 

потребителите — играе 

роля при намаляването 

на риска от увреждане на 

животните и хората, 

причинено от салмонела.  

FEDIOL заедно с още три 

асоциации, 

представляващи 

доставчиците и 

потребителите на 

фуражи, а именно FEFAC, 

COCERAL и COPA-

COGECA, заеха 

отговорна позиция и през 

юни 2011 г. публикуваха 

„Общи принципи за 

управление на риска от 

салмонела във 

фуражната верига“. 

Европейското 

ръководство за добри 

практики за 

промишленото 

производство на 

безопасни фуражни 

суровини бе изменено, за 

 FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA — Общи принципи 

за управление на риска от 

салмонела във фуражната верига. 

. 

Програмата — предпоставка на 

оператора следва да обхваща следните 

мерки: 

a) опазване на фуражните суровини от 

замърсяване по време на преработка и 

съхранение, например посредством 

затворени системи, хигиенни практики 

или разделяне на помещенията на 

хигиенни зони по целесъобразност; 

б) прилагане на контрол на влагата.  

 

Ако системата за мониторинг показва, че 

в крайната фуражна суровина е открита 

салмонела, трябва да се обмислят 

следните действия: 

o серологично типизиране и 
проследимост с цел определяне на 
източника на замърсяването; 
o преглед на условията на 
преработка и съответните програми — 
предпоставки; 
o допълнително почистване на 
местата за съхранение и превозните 
средства (по целесъобразност);  
o допълнително почистване на 
площадката и оборудването;  
o преглед на резултатите от 
предходен мониторинг; 
o обмисляне на допълнително 
обучение или промени в процеса или 
процедурите; 
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да бъде съобразено с 

тези принципи. 

 

o  прилагане на обработка с 
химикали с цел свеждане на салмонелата 
до приемливи равнища. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в соята (зърно) 

показва, че равнищата на 

остатъчните вещества са 

в рамките на законово 

определените граници.  

Политиката относно 

МДГОВ в третите 

държави е различна от 

тази в ЕС. 

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са 

определени границите за остатъчни 

вещества от пестициди.  

Договор на FEDIOL за закупуване на 

слънчогледови семена от черноморския 

регион (съдържа разпоредба относно 

съответствие със свързаното с МДГОВ 

законодателство на ЕС). 

 *Определени произходи на соята 

(зърно) могат да са свързани със 

средна вероятност за превишаване 

на МДГОВ за определени 

остатъчни вещества от пестициди. 
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 4. Рафиниране  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители в 

технологичните 

спомагателни вещества   

(алкални разтвори, 

киселини), като например 

живак в сода каустик. 

Х Ниска Висока 3 Технологичните 

спомагателни вещества 

влизат в контакт с 

продукта. 

 Технологичните спомагателни вещества, 

които влизат в пряк контакт с маслото, 

трябва да са за хранителна употреба или с 

качество, подходящо за хранителни цели. 
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 4.1 Производство на рафинирано масло от соя (зърно) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин и диоксиноподобни 

PCB 

Х Ниска Висока 3 Сушенето на соята 

(зърно) и белилната 

пръст са потенциален 

източник на замърсяване 

с диоксин на маслото. 

Въпреки това дозата на 

белилната пръст по 

време на рафиниране е 

само 1—3%. Диоксинът се 

изпарява частично по 

време на дестилация. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 

0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на 

сумата на диоксин и диоксиноподобни 

PCB — до  

1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за рафиниране 

на масла, което включва максимална 

граница за диоксин и диоксиноподобни 

PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

Да се закупува прясна белилна пръст 

от доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, 

както са посочени в Практическото 

ръководство на FEDIOL за условията 

за закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в соята (зърно) 

показва, че равнищата на 

остатъчните вещества 

може да надвишат 

законово определените 

граници. Въпреки това 

опитът показва, че 

остатъчните вещества от 

пестициди се отстраняват 

при рафинирането. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите. 

В позицията на FEDIOL (11SAF181) се 

заключава, че въз основа на средното 

съдържание на масло в соята (зърно), 

което е между 18% и 21%, следва да се 

използва фактор на преработка 5, за да 

се установи МДГОВ в маслото от соя 

(зърно). 

 *Определени произходи на 

соята (зърно) могат да са 

свързани със средна вероятност 

за превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни вещества 

от пестициди. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната 

среда. Вероятността да 

бъдат открити в суровото 

масло от соя (зърно) 

обаче е много ниска. 

Употребата на 

ендосулфан е разрешена 

при соята (зърно). 

Данните от мониторинга 

показват, че остатъчните 

вещества от него в 

суровото масло са в 

рамките на законово 

определената граница. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества 

от пестициди във фуражите. 

  

Чужди материали, като 

стъкло, дървесина, метали 

и т.н. 

Ф Средна Средна 3 Може да присъстват 

чужди материали. 

 Да се прилагат хигиенни практики 

(например затворени системи). Да се 

филтрува преди натоварване.  

 

 

 

 4.2 
Физическо рафиниране: производство на дестилати на соеви мастни 

киселини 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

Диоксин Х Ниска Висока 3 Белилната пръст е 

потенциален източник на 

замърсяване с диоксин по 

време на рафинирането 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 

0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на 

Да се закупува прясна белилна пръст 

от доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, 

както са посочени в Практическото 
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на маслото. Въпреки това 

дозата на белилната 

пръст по време на 

рафиниране е само 1—

3%. 

сумата на диоксин и диоксиноподобни 

PCB — до  

1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на 

нежелани вещества, което надвишава 

законово установената граница, не могат 

да се смесват с цел разреждане със 

същите или други продукти, 

предназначени за хранене на животни 

(Директива 2002/32/ЕО). 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите дестилати на мастни киселини 

за фуражи се изпитват във връзка със 

сумата от диоксини и диоксиноподобни 

PCB.  

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за рафиниране 

на масла, което включва максимална 

граница за диоксин и диоксиноподобни 

PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

ръководство на FEDIOL за условията 

за закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в соята (зърно) 

показва, че равнищата на 

остатъчните вещества 

може да надвишат 

законово определените 

граници. По време на 

рафинирането 

остатъчните вещества от 

пестициди преминават от 

маслото в дестилата на 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите. 

Да се проверява входящата соя 

(зърна) или дестилатите на мастните 

киселини. В случай че равнището на 

остатъчни вещества от пестициди 

надвишава границата, следва да се 

извърши оценка на безопасността на 

фуражите. 

*Определени произходи на соята 

(зърно) могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни вещества 

от пестициди. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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мастните киселини. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Ниска Висока 3 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната 

среда. Вероятността да 

бъдат открити в суровото 

масло от соя (зърно) 

обаче е много ниска. 

Употребата на 

ендосулфан е разрешена 

при соята (зърно). 

Данните от мониторинга 

показват, че остатъчните 

вещества от него в 

суровото масло са в 

рамките на законово 

определената граница. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества 

от пестициди във фуражите. 

Несъответстващ продукт не бива да 

се влага във фуражи. 
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 4.3 

Химично рафиниране: производство на соеви неутрализационни утайки и 

соеви масла, съдържащи киселини, свободни от деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в соята (зърно) 

показва, че равнищата на 

остатъчните вещества 

може да надвишат 

определените граници, а 

може и да останат под 

тях. Равнището на 

остатъчни вещества от 

пестициди в маслата, 

съдържащи киселини, 

отразява това в суровото 

масло. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за разрешените 

пестициди в преработени продукти, при 

условие че е гарантирана безопасността 

на фуражите. 

Да се проверява входящото зърно 

или неутрализационната утайка и 

маслото, съдържащо киселини. В 

случай че равнището на остатъчни 

вещества от пестициди надвишава 

границата, следва да се извърши 

оценка на безопасността на 

фуражите. 

*Определени произходи на соята 

(зърно) могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни вещества 

от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х много ниска Висока 2 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната 

среда. Вероятността да 

бъдат открити в суровото 

масло от соя (зърно) 

обаче е много ниска. 

Употребата на 

ендосулфан е разрешена 

при соята (зърно). 

Данните от мониторинга 

показват, че остатъчните 

вещества от него в 

суровото масло са в 

рамките на законово 

определената граница. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества 

от пестициди във фуражите. 
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Диоксин Х Много ниска Висока 2 В информационния фиш 

на FEDIOL относно 

раздробяването и 

рафинирането във връзка 

с производството на 

неутрализационни утайки 

(справочен номер 

12SAF183) се посочва, че 

равнището на 

разтворимите в масло 

замърсители в 

неутрализационните 

утайки съответства на 

това на суровите масла. 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите неутрализационни утайки и 

масла, съдържащи киселини, за фуражи 

се изпитват във връзка със сумата от 

диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

 Следователно в интегрираните 

съоръжения за раздробяване и 

рафиниране 

неутрализационните утайки 

могат безопасно да се вложат 

обратно в шрота. 

 

 

 4.4 Химично рафиниране: производство на соеви деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

Диоксин Х Средна Висока 4 Белилната пръст е 

потенциален източник на 

замърсяване с диоксин по 

време на рафинирането 

на маслото. По време на 

химичното рафиниране 

диоксините се 

концентрират в 

деодестилатите. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 

0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на 

сумата на диоксин и диоксиноподобни 

PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите деодестилати за фуражи се 

Деодестилатите от химичното 

рафиниране са забранени за 

ползване във фуражи, освен ако не 

са обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата на диоксин 

са под границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества (вж. също 

информационния фиш на FEDIOL 

относно обработените деодестилати 

за ползване във фуражи, справочен 
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изпитват във връзка със сумата от 

диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на 

нежелани вещества, което надвишава 

законово установената граница, не могат 

да се смесват с цел разреждане със 

същите или други продукти, 

предназначени за хранене на животни 

(Директива 2002/32/ЕО). 

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за рафиниране 

на масла, което включва максимална 

граница за диоксин и диоксиноподобни 

PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

номер 12SAF196). 

 

Мастните продукти, получени от 

процесите на периодично 

рафиниране, комбиниращи стъпки на 

физическо и химично рафиниране в 

едно и също оборудване, може да 

бъдат използвани за фуражни цели, 

при условие че има аналитично 

доказателство, показващо, че се 

спазват границите за диоксин и 

остатъчни вещества от пестициди. 

Да се закупува прясна белилна пръст 

от доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, 

както са посочени в Практическото 

ръководство на FEDIOL за условията 

за закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или родентициди 

над МДГОВ. 

Х Висока Средна 4 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в соята (зърно) 

показва, че равнищата на 

остатъчните вещества 

може да надвишат 

законово определените 

граници. По време на 

химичното рафиниране 

остатъчните вещества от 

пестициди се 

концентрират в 

деодестилатите. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на пренос за 

разрешените пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана 

безопасността на фуражите. 

Да се проверява входящата соя 

(зърно) или деодестилатът. В случай 

че равнището на остатъчни вещества 

от пестициди надвишава границата, 

следва да се извърши оценка на 

безопасността на фуражите. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

Х Средна Висока 4 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната 

среда. Вероятността да 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества 

от пестициди във фуражите. 

Деодестилатите от химичното 

рафиниране са забранени за 

ползване във фуражи, освен ако не 

са обработени така, че да се 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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нежеланите вещества в 

храните за животни 

бъдат открити в суровото 

масло от соя (зърно) 

обаче е много ниска. По 

време на рафинирането 

ендосулфанът може 

отчасти да попадне в 

дестилата. 

гарантира, че равнищата на 

остатъчни вещества от пестициди са 

под границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества (вж. също 

информационния фиш на FEDIOL 

относно обработените деодестилати 

за ползване във фуражи, справочен 

номер 12SAF196). 

Минерално масло Х Средна Средна 3 Минералното масло, 

използвано като 

обезпрашаващ агент, се 

концентрира в 

деодестилата 

 Да се проверява входящата соя 

(зърно) или деодестилатът. 

 

 

 

 

 5. Хидрогениране на маслото от соя (зърно)  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

никел  Х Ниска Висока 3 Никелът се използва като 

катализатор при 

хидрогенирането 

(втвърдяването) на 

маслото.  

 Технологичните спомагателни вещества, 

които влизат в пряк контакт с маслото, 

трябва да са за хранителна употреба или с 

качество, подходящо за хранителни цели. 

Втвърденото масло да се филтрува. 

 

Съдържанието на никел във 

втвърдените масла от членовете 

на FEDIOL е доста под 20 части 

на милион. 
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 A. Съхранение и транспорт на соя (зърно), шрот и люспи от соя (зърно) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсини от материали за 

контрол на вредителите 

Х Ниска Висока 3 Отровно зърно от отворени кашони би 

могло да се озове в хранителната 

верига. 

 Трябва да се прилага програма за контрол на 

вредителите, която е подходяща за 

използване в хранителната верига. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Средна Средна 3 Ползването на пестициди върху 

маслодайните семена след 

събирането им от полето е критично 

поради ограниченото време, което е 

налично за разпадането на 

пестицидите. Държавите — 

износителки на маслодайни семена, 

работят с позитивни списъци за 

използването на пестициди, които по 

отношение на някои вещества може да 

са в конфликт с европейското 

законодателство, по-специално в 

случая на меките семена като 

слънчогледовите. 

С Регламент № 396/2005 се 

забранява пускането в 

обращение на стоки, които не 

съответстват на определените 

в приложението към него 

МДГОВ. 

Транспортните дружества и дружествата, 

осъществяващи съхранението, трябва да 

използват пестицидите правилно и да 

документират това. В противен случай те 

трябва да проверят дали равнищата на 

остатъчни вещества от пестициди, използвани 

по време на транспорт и съхранение, са в 

съответствие със законодателството на ЕС. 

 

Замърсяване от предходния 

товар по време на 

транспорт с фермерска 

количка, камион, шлеп или 

презокеански плавателен 

съд 

Х Ниска Висока 3 Транспортирането на маслодайни 

семена и шротове от тях обикновено 

не се извършва с транспортни 

средства, които са специално 

предназначени за превоз на храни или 

фуражи. 

 Транспортните дружества трябва да почистват 

фермерските колички, камионите, шлеповете 

и презокеанските плавателни съдове преди 

натоварване. Инспектиране на чистотата 

преди натоварване. 

 

Замърсяване от предходния 

товар по време на 

съхранение 

Х Ниска Висока 3 Маслодайните семена и шротовете от 

тях може да се замърсят със 

съдържащи микотоксини предходни 

товари. 

 Дружествата, осигуряващи съхранение, 

трябва да почистват площадките и да 

инспектират чистотата им преди ползване. 

 

Обезпрашаващ агент върху 

соята (зърно) 

Х Средна Средна 3 За предотвратяване на запрашеността 

в САЩ е позволено пръскането с бели 

масла (парафини) върху соята (зърно) 

 Да се проверява входящата соя (зърно) от 

САЩ. 
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при равнища до 200 части на милион. 

В Южна Америка се използва масло от 

соя (зърно). 

Подправяне с меламин Х Ниска Средна 2 При анализ меламинът имитира 

протеините 

В Директива 2002/32/ЕО се 

определя граница от 2,5 mg/kg 

за меламин във фуражните 

суровини. 

  

 

 

 

 

Нов

о Б. 

Транспорт на масло от соя (зърно) и получени от него продукти за 

фуражно приложение посредством автомобилна или железопътна 

цистерна, шлеп или каботажен кораб (изключват се презокеанските 

плавателни съдове). 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване от 

предходен товар 

        

- Автомобилни и 
железопътни цистерни, 
шлепове  

Х Средна Висока 4 Автомобилните цистерни и 

шлеповете може да са били 

използвани за продукти, които не са 

съвместими с храни или фуражи, 

като нефтохимикали. 

 Автомобилните цистерни и шлеповете, 

които не са специално предназначени за 

транспорт на храни или фуражи, следва да 

преминават през валидирана процедура на 

почистване. 

 

— Автомобилни цистерни, 

резервоарни контейнери, 

железопътни цистерни и 

шлепове, следващи 

нормите на ЕС за транспорт 

Х Ниска Висока 3 Транспортът на по-голямата част от 

растителните масла се осъществява 

с транспортни средства, специално 

предназначени за храни. 

В Регламент (ЕО) № 852/2004 

относно хигиената на храните се 

изисква транспортът на течни 

храни с автомобилни и 

железопътни цистерни и 

Предходните товари да се проверят по 

методиката в практическото ръководство на 

FEDIOL за предходни товари с оглед на 

транспортните средства и облицовката на 

цистерните и резервоарите (справочен 
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на храни шлепове да бъде специално 

предназначен за тези храни. 

 

Практическо ръководство за 

работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен 

превоз и в резервоарни 

контейнери на мазнини и масла 

в насипно състояние за пряка 

употреба в храни (справочен 

номер 07COD138). 

номер 07COD143F). 

— Каботажни кораби-

цистерни, следващи 

нормите на ЕС за транспорт 

на храни 

Х Ниска Висока 3 Каботажните кораби-цистерни, 

пренасящи масла и мазнини по 

време на кратки курсове в ЕС, трябва 

като абсолютен минимум да са 

превозвали като последен товар 

храна или продукт, включен в 

списъка на ЕС за приемливите 

последно превозвани товари 

съгласно Директива 96/3/ЕО. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

Предходните товари да се проверят по 

методиката в практическото ръководство на 

FEDIOL за предходни товари с оглед на 

транспортните средства и облицовката на 

цистерните и резервоарите (справочен 

номер 07COD143F). Удостоверение на 

FOSFA за съответствие, чистота и 

пригодност на корабните резервоари, 

издадено от проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение на 

FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен негов 

представител, приложима преди всяко 

товарене или прехвърляне на товари. 

 

Замърсяване от 

почистващи препарати 

        

— Автомобилни и 

железопътни цистерни, 

шлепове 

Х Средна Средна 3 Повишен риск на почистващите 

станции, където на едно място се 

почистват както резервоари за 

фуражи, така и такива за химикали. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

Да се прилагат добри практики за 

почистване на резервоарите. 

 

. 

 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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14COD152). 

 

 

 

— Каботажни кораби-

цистерни 

Х Средна Средна 3 Повишен риск, в случай че 

каботажният кораб не е специално 

предназначен за фуражи или храни. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

Удостоверение на FOSFA за съответствие, 

чистота и пригодност на корабните 

резервоари, издадено от проверяващ, член 

на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение на 

FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен негов 

представител, приложима преди всяко 

товарене или прехвърляне на товари.  

 

Подгряващи или 

охлаждащи течности от 

оборудването 

        

— Автомобилни цистерни  Х Ниска Висока 3 Използват се резервоари от 

неръждаема стомана, които се 

загряват от охлаждащата вода от 

мотора през система от двойни стени 

(а не намотки).  

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (14COD152). 

Използването на подгряващи течности в 

системи за пряко нагряване е забранено. 

 

— Железопътни цистерни, 

шлепове-цистерни  

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Ниска 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на транспорт, 

вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (14COD152). 

 

 

Подгряващите намотки в железопътните 

цистерни трябва да са от неръждаема 

стомана. 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо.  

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с гореща вода 

или пара. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Каботажни 
кораби-цистерни 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниска 

 

 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на транспорт, 

вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

 

 

 

 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

 

 

 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Чужди тела Ф Средна Средна 3   В план за качеството следва да се изисква 

товарене на автомобилните цистерни с 

рафинирани масла под покрив. 

 

Подправяне Х/Ф/Б Средна Средна 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало при транспорт на масла в 

държавите им на произход. 

Практическо ръководство за 

работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен 

превоз и в резервоарни 

контейнери на мазнини и масла 

в насипно състояние за пряка 

употреба в храни (справочен 

номер 07COD138) 

Да се анализират всички входящи партиди. 

Да се прилагат минималните задължителни 

изисквания съгласно Практическото 

ръководство за работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на мазнини и 

масла в насипно състояние за пряка 

употреба в храни (справочен номер 

07COD138), като наличие на информация за 

местоположенията на камиона по време на 

курса и пломбиране на цистерната. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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 В. Съхранение на масло от соя (зърно) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване поради 

липса на сегрегиране 

(замърсяване от предходни 

товари, използване на 

неправилни свръзки, 

споделено оборудване) 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е 

приложима спрямо терминали, които 

съхраняват както химикали, така и 

растителни масла. Рискът е по-

малък, когато терминалът за 

цистерни прилага списъка на ЕС за 

приемливите предходни товари при 

морски транспорт спрямо 

съхранението на растителни масла. 

Най-малък е рискът, когато 

растителните масла се съхраняват в 

резервоари, които са специално 

предназначени за съхранение на 

храни. 

Терминалите в ЕС, които 

съхраняват масла и мазнини за 

хранително приложение, са 

задължени да прилагат HACCP 

(Регламент (ЕО) № 852/2004) 

 

Специализирани резервоари за съхранение 

на храни или фуражи. В противен случай 

резервоарите за съхранение трябва да 

спазват като минимум правилата на ЕС 

относно предходните товари, които са 

определени по отношение на морския 

транспорт в Директива 96/3/ЕО. 

 

Замърсяване от 

почистващи препарати 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е 

приложима спрямо терминали, които 

съхраняват както химикали, така и 

растителни масла. Те може да не 

използват почистващи препарати, 

подходящи за употреба в 

хранително-вкусовата 

промишленост. При терминалите в 

ЕС, които прилагат HACCP и 

съхраняват растителните масла 

отделно от химикалите, вероятността 

от използване на неподходящи 

почистващи препарати е много 

ниска. 

 Почистващите препарати трябва да бъдат 

подходящи за използване в хранително-

вкусовата промишленост. 

 

 

Разтворител от покритие Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, 

мигриращи в маслото, които могат 

накрая да се озоват в дестилатите на 

мастните киселини по време на 

 Да се използват резервоари от неръждаема 

стомана или в случай че се използват 

резервоари с първично покритие, да не се 

зареждат с дестилати на мастните киселини 
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рафинирането 

Подгряващи течности от 

неизправно оборудване 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на съхранение, 

вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

 Ако са използвани подгряващи течности, 

дружеството, което осигурява 

съхранението, трябва да предвиди 

документиране на чистите загуби и да ги 

анализира, ако е необходимо.  

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с вода и пара. 

Злоупотреба с добавки Х Ниска Висока 3 Добавки, разрешени за масла, 

предназначени за храни, са вложени 

в масла, предназначени за фуражи, 

или обратното, като те може да не са 

одобрени за тази друга употреба.  

 Да се определят ясни спецификации 

относно употребата на добавки 

 

Подправяне с минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало в държавите по произход. 

Контролът бе засилен и сега 

вероятността от подправяне е 

намаляла. 
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 Г. Транспорт на масло от соя (зърно) с презокеански плавателен съд 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване при 

транспорт 

        

— Замърсяване от 

предходни товари, 

присъстващо в резервоари 

или тръби 

Х Средна  Средна 3  Презокеанските плавателни съдове, 

пренасящи годни за консумация масла 

и мазнини към ЕС, трябва като 

абсолютен минимум да са превозвали 

като последен товар храна или 

продукт, включен в списъка на ЕС за 

приемливите последно превозвани 

товари съгласно Директива 96/3/ЕО. 

С Директива 96/3/ЕО (дерогация 

от Регламент (ЕО) № 852/2004) 

се изисква предходните товари 

да се проверяват.   

 

В договорите на FOSFA се 

предвижда задължение за 

продавача да информира 

купувача какви са били трите 

предходни товара по време на 

морския транспорт на масла и 

мазнини. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

ЕС не е регламентирал морския 

транспорт на масла и мазнини за 

фуражно приложение. 

Удостоверение на FOSFA за съответствие, 

чистота и пригодност на корабните 

резервоари, издадено от проверяващ, член 

на FOSFA. Комбинирано капитанско 

удостоверение на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен негов 

представител, приложима преди всяко 

товарене или прехвърляне на товари 

 

       Използването на специализирани 

тръбопроводи при товарене и разтоварване. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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— Замърсяване от 

почистващи препарати  

Х Ниска  Висока 3 Дружествата, занимаващи се с морски 

транспорт, обикновено се придържат 

към добрите практики. 

 Да се проверява корабният дневник.   

Разтворител от покритие Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, 

мигриращи в маслото, които могат 

накрая да се озоват в дестилатите на 

мастните киселини по време на 

рафинирането 

 Да се използват резервоари от неръждаема 

стомана или в случай че се използват 

резервоари с първично покритие, да не се 

зареждат с дестилати на мастните киселини 

Разтворител от покритие 

Подгряващи течности от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на транспорт, 

вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (в това число процедурите 

за работа на FOSFA). 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с вода и пара. 

Хидравлични масла от 

преносими помпи 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла от преносими 

помпи може да са токсични. 

 Използването на преносими помпи с ясно 

разделение на хидравличния мотор от 

помпата. Ако това не е така, трябва да се 

използват хидравлични масла с качество, 

предназначено за хранителни цели. 

Хидравличните мотори, 

които са пряко свързани с 

помпата, допускат 

нежелани течове на 

хидравлично масло в 

растителното масло при 

повреда на уплътненията. 

Подправяне с минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало в държавите по произход. 

Контролът бе засилен и сега 

вероятността от подправяне е 

намаляла. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(Б) Транспорт 

Смесване 

(Б) Транспорт 

(В) 

Съхранение 

(Б) 

Транспорт 

(1) Отглеждане на 

слънчогледови 

семена 

Слънчогледови 

семена 

Изсушени 
слънчогледови 

семена 
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производство 
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) 
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е 

Восъ

к 
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ионни 

утайки 

Използвана 

белилна пръст (Б) 
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о 
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ф
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ир
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е

) 

(Г) Транспорт с 
презокеански плавателен 

съд 

ИЗВЪН ЕС 

 (3) Раздробяване на 

слънчогледови семена 

(3.1) Производство на сурово масло и 
смоли 

 

(3.2) Производство на шрот от слънчогледово семе 

 
Отглеждане на 

слънчогледови семена 

Слънчогледови 

семена 

Изсушени 
слънчогледови семена 

 

(A) Транспорт Съхранени
е 

Сушене при първичното 
производство 

ФУРАЖЕН 
ОТРАСЪЛ  

НА ЕС 

ВЪТРЕ В ЕС 

Сурови 

лецитини 

(3) Раздробяване на 

слънчогледови семена 

(3.3) Производство на люспи 

Люспи 

(3.2) Производство на сурови лецитини 
(смоли) 

(3.1) Производство на сурово масло 
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препращат 
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листове 

(3.3) Производство на шрот от слънчогледово семе 
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на 
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от 
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о семе 

Дестилати на 

слънчогледови 

мастни 

киселини Слънчогледови 
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съдържащи 

киселини 
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Производств
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слънчогледо

ви мастни 
киселини 
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Производст
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к 
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(3.3) Производство на люспи 

(A) 

Транспорт 

(A) 

Транспорт 

Сурово 

обезслузено масло 

от слънчогледово 

семе 

(4.4) 
Производств

о на 
слънчогледо

ви 
деодестилат

и 

 

Шрот от слънчогледово 

семе 

 (В) 

Съхранение 
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Слънчогледови 
деодестилати 

Рафинирано масло от 
слънчогледово семе  

Поточна диаграма на производствената верига на продукти от масло от слънчогледово семе за 

фуражно приложение  

в ЕС 

 Люспи 

Слънчогледови 

деодестилати 

 Дестилати на 

слънчогледови 

мастни киселини 

Съхранение 
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 Дестилати на 

слънчогледов шрот 

Люспи от 
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Съхранение 
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а 
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7. Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от слънчогледово семе 

 1. Отглеждане на слънчогледови семена* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ.  

Х    Третите държави — износителки на 

слънчогледови семена (като Аржентина и 

други), работят с позитивни списъци за 

използването на пестициди по време на 

отглеждането, които по отношение на 

някои вещества може да са в конфликт с 

европейското законодателство относно 

остатъчните вещества от пестициди. При 

слънчогледовите семена използването на 

пестициди след събирането им от полето 

изглежда по-критично, отколкото преди 

събирането на реколтата. 

С Регламент (ЕО) № 396/2005 се 

забранява пускането в обращение на 

стоки, които не съответстват на 

определените в приложенията МДГОВ. 

В приложение I към Регламент (ЕО) 

№ 178/2006 са изброени хранителните 

и фуражните продукти, спрямо които се 

прилагат границите за остатъчни 

вещества от пестициди. С Регламент 

№ 149/2008 се въвеждат приложения II, 

III и IV, в които се определят МДГОВ за 

продуктите, изброени в приложение I  

  

Фитотоксини Х    Слънчогледовите семена може да бъдат 

примесени със семена на плевела Datura 

stramonium. Това важи с особена сила за 

Франция. 

  Като контролна мярка се препоръчва 

визуална инспекция на 

слънчогледовите семена. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече информация. 

 

  



 

88 

 

Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

слънчогледово семе 

 
 2. Сушене на слънчогледови семена при първично производство* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители, причинени 

от сушенето   

        

— диоксин Х    Изгарянето на отпадъци може да доведе 

до образуване на диоксин. До момента 

предприятията за раздробяване са 

установявали, че равнищата на диоксини 

в суровото масло от слънчогледово семе 

са по-ниски от границата на откриване. 

Практическо ръководство за 

предотвратяване и намаляване на 

замърсяването с диоксин и 

диоксиноподобни PCB в храни и 

фуражи (Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Съгласно добрите производствени практики се 
препоръчва използването на горива, които не 
генерират диоксини и диоксиноподобни 
съединения, както и други вредни замърсители.  

В случай на пряко нагряване следва да се 
използва подходяща пещ. Мониторингът се 
счита за необходим, за да се гарантира, че 
процесите на сушене или нагряване не водят до 
повишени равнища на диоксини и 
диоксиноподобни PCB. Да не се използват 
отпадъчни продукти като гориво за пряко 
сушене. 

Фуражните суровини, получени от 

слънчогледови семена, трябва да отговарят на 
границите за диоксин и диоксиноподобни PCB, 
посочени в Директива 2002/32/ЕО. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече информация. 
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Съоръжения: раздробяване на слънчогледови семена, рафиниране и 

преработка на масло.  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Хидравлични масла или 

смазочни материали от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла и смазочните 

материали може да съдържат токсични 

съединения. 

 Програмата — предпоставка 
следва да гарантира, че 
замърсяването на продукт с 
хидравлични масла или смазочни 
материали за нехранителни цели 
се избягва, а рискът от 
замърсяване на продукта с 
хидравлични масла и смазочни 
материали за хранителни цели е 
сведен до минимум. Програмата — 
предпоставка би могла да включва 
записване на използваните 
количества. 

 

Замърсители във водата, 

като PFOS и PFOA 

 

Х Ниска Средна 2 В процесите на раздробяване и 

рафиниране се използва вода. 

За производството на 

фуражи съгласно 

Регламент (ЕО) № 183/2005 

използваната вода трябва 

да е с подходящо качество. 

  

Почистващи препарати и 

химикали за котелни 

инсталации 

Х Средна Средна 3 Почистващи препарати и пара (при 

използване на химикали за котелни 

инсталации) влизат в контакт с 

продукта. 

 Почистващите препарати, 

използвани в производствената 

система, следва да се отмиват. 

Почистващите препарати и 

химикалите за котелни инсталации 

трябва да бъдат подходящи за 

използване в хранително-

вкусовата промишленост. 

 

Подгряващи течности от 

оборудването 

 

Х Средна Висока 4 Подгряващи течности може все още да 

се използват от субекти, които не са 

членове на FEDIOL. 

Съгласно Практическото 

ръководство на FEDIOL 

относно подгряването на 

годни за консумация масла 

по време на преработка 

използването на 

Да се използва гореща вода или 

подгряване с пара. В противен 

случай контролна мярка следва да 

гарантира, че замърсяването на 

продукт с подгряващи течности се 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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подгряващи течности не се 

допуска. 

избягва. 

 

 3. Раздробяване на слънчогледови семена 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсини от материали за 

контрол на вредителите 

Х Ниска Висока 3 Отровно зърно от отворени 

кашони би могло да се озове в 

хранителната верига. 

 Трябва да се прилага програма за 

контрол на вредителите, която е 

подходяща за използване в 

хранителната верига. 

 

Токсични съединения от 

хексан, като например 

бензен 

Х Ниска Висока 3 Промишленият хексан може да 

съдържа токсични съединения. 

В Директива 2009/32/ЕО са 

определени критериите за 

чистота за използването на 

хексан при раздробяване на 

маслодайни семена.  

Трябва да се използва хексан от 

категорията за хранителни цели. 

 

Чужд материал, като 

стъкло, дървесина, 

метали и т.н. 

Ф Средна Средна 3 Може да присъства чужд 

материал 

 Следва да е налице система за 

премахване на чуждия материал. 
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 3.1 Производство на сурово масло 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители от 

спомагателни вещества за 

филтруване 

Х Ниска Висока 3 Суровото масло може 

потенциално да отмие 

замърсители от спомагателното 

вещество за филтруване. 

 Използване на спомагателни 

вещества за филтруване, които са 

подходящи за хранително-

вкусовата промишленост. 

 

Минерални масла от 

неизправна система за 

възстановяване 

Х Средна Средна 3 За възстановяване на хексан се 

използват минерални масла за 

хранителни цели с нисък до 

среден вискозитет. В интерес на 

предприятието за раздробяване е 

да възстанови възможно най-

много хексан, а оттам и да 

поддържа добре системата за 

възстановяване. 

 Минералното масло в системата 

за възстановяване трябва да е с 

качество, подходящо за 

хранителни цели. Програмата — 

предпоставка следва да 

гарантира, че замърсяването на 

продукт с масла за нехранителни 

цели се избягва, а рискът от 

замърсяване на продукта с масла 

за хранителни цели е сведен до 

минимум. Програмата — 

предпоставка би могла да 

включва записване на 

използваните количества. 

Според нормите на добрата 

производствена практика в 

Нидерландия границата за 

съдържание на C(10-40) в 

масла от слънчогледово 

семе и странични продукти 

от рафинирането е 1000 

mg/kg. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от пестициди 

в слънчогледови семена показва, 

че равнищата на остатъчните 

вещества са в рамките на 

законово определените граници.  

Политиката относно МДГОВ в 

третите държави е различна от 

тази в ЕС. 

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са 

определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. 

Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/ 

концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при 

условие че е гарантирана 

безопасността на храните. 

В позицията на FEDIOL 

(11SAF181) се заключава, че въз 

основа на средното съдържание 

 *Определени произходи на 

слънчогледовите семена 

могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни 

вещества от пестициди. 

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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на масло в слънчогледовите 

семена, което е между 40% и 45%, 

следва да се използва фактор на 

преработка  

2,5, за да се установи МДГОВ в 

маслото от слънчогледово семе. 

Договор на FEDIOL за закупуване 

на слънчогледови семена от 

черноморския регион (съдържа 

разпоредба относно съответствие 

със свързаното с МДГОВ 

законодателство на ЕС). 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

открити в суровото масло от 

слънчогледово семе обаче е 

много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са 

определени границите за редица 

остатъчни вещества от пестициди 

във фуражите. 

  

Хексан, останал в 

суровото масло след 

възстановяване 

Х Висока Малка 3 След екстракция на маслото с 

хексан и последващото 

възстановяване на хексана в 

суровото масло остават следи от 

него. 

В Регламент № 767/2009 относно 

пускането на пазара на фуражи се 

посочва, че фуражните суровини 

не съдържат химични примеси, 

получени от техния производствен 

процес и от технологични 

спомагателни вещества, освен ако 

не е определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните суровини 

(Регламент № 68/2013) се 

въвежда праг за определяне на 

максималното съдържание на 

тези химични примеси от 0,1% 

(1000 части на милион). 

 Токсикологични оценки 

показват, че суровото масло 

с равнища на хексан до 1000 

части на милион е 

безопасно. FOSFA определя 

граница на пламната 

температура от 121 °C, 

която е свързана с 

безопасността при транспорт 

и съхранение. 
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 3.2 Производство на сурови лецитини 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Минерални масла от 

неизправна система за 

възстановяване 

Х Средна Висока 3 За възстановяване на хексан се 

използват минерални масла за 

хранителни цели с нисък до 

среден вискозитет. В интерес на 

предприятието за раздробяване е 

да възстанови възможно най-

много хексан, а оттам и да 

поддържа добре системата за 

възстановяване. 

 Минералното масло в системата за 

възстановяване трябва да е с 

качество, подходящо за 

хранителни цели. Програмата — 

предпоставка следва да гарантира, 

че замърсяването на продукт с 

масла за нехранителни цели се 

избягва, а рискът от замърсяване 

на продукта с масла за хранителни 

цели е сведен до минимум. 

Програмата — предпоставка би 

могла да включва записване на 

използваните количества. 

Според нормите на добрата 

производствена практика в 

Нидерландия границата за 

съдържание на C(10-40) в 

масла от слънчогледово 

семе и странични продукти 

от рафинирането е 1000 

mg/kg. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от пестициди 

в слънчогледови семена показва, 

че равнищата на остатъчните 

вещества са в рамките на 

законово определените граници.  

Политиката относно МДГОВ в 

третите държави е различна от 

тази в ЕС. 

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са 

определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. 

Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за 

пестициди в преработени 

продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на 

храните. 

Договор на FEDIOL за закупуване 

на слънчогледови семена от 

черноморския регион (съдържа 

разпоредба относно съответствие 

със свързаното с МДГОВ 

законодателство на ЕС). 

 *Определени произходи на 

слънчогледовите семена 

могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни 

вещества от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

В Директива 2002/32/ЕО са 

определени границите за редица 

остатъчни вещества от пестициди 

  



 

94 

 

Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

слънчогледово семе 

 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

открити в суровото масло от 

слънчогледово семе обаче е 

много ниска.  

във фуражите. 

Хексан, останал в суровото 

масло след възстановяване 

Х Висока малка 3 След екстракция на маслото с 

хексан и последващото 

възстановяване на хексана в 

суровото масло остават следи от 

него. 

В Регламент № 767/2009 относно 

пускането на пазара на фуражи се 

посочва, че фуражните суровини 

не съдържат химични примеси, 

получени от техния производствен 

процес и от технологични 

спомагателни вещества, освен ако 

не е определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните суровини 

(Регламент № 68/2013) се 

въвежда праг за определяне на 

максималното съдържание на 

тези химични примеси от 0,1% 

(1000 части на милион). 

 Токсикологични оценки 

показват, че фуражните 

суровини с равнища на 

хексан до 1000 части на 

милион са безопасни. FOSFA 

определя граница на 

пламната температура от 

121 °C, която е свързана с 

безопасността при транспорт 

и съхранение. 

Патогени Б Ниска Средна 2 Растеж на микроорганизми в 

резултат от кондензация на вода, 

изпарила се от суровите 

лецитини.  
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 3.3 Производство на шрот от слънчогледово семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин от 

противослепващи 

агенти 

Х Ниска Висока 3 Противослепващият агент е от минерален 

произход и може да съдържа диоксин по 

естествен път. Диоксинът е токсичен за 

хората и животните. 

В Регламент (ЕО) № 2439/1999 

се определят критериите за 

качество на противослепващите 

агенти. 

Да се закупува противослепващ 

агент с качество, подходящо за 

хранителни цели. 

 

Салмонела Б Висока Висока 4 Салмонелата е най-голямата опасност от 

микробиологично замърсяване на 

фуражите. Салмонелата е широко 

разпространена в околната среда и всяко 

звено в хранителната верига — от 

производителите до потребителите — играе 

роля при намаляването на риска от 

увреждане на животните и хората, 

причинено от салмонела.  FEDIOL заедно с 

още три асоциации, представляващи 

доставчиците и потребителите на фуражи, а 

именно FEFAC, COCERAL и COPA-

COGECA, поеха отговорността да издават 

насоки за бранша, които да помагат при 

контрола на салмонела, и през юни 2011 г. 

публикуваха „Общи принципи за управление 

на риска от салмонела във фуражната 

верига“. Европейското ръководство за 

добри практики за промишленото 

производство на безопасни фуражни 

суровини бе изменено, за да бъде 

съобразено с тези принципи. 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA — Общи 

принципи за управление на 

риска от салмонела във 

фуражната верига. 

 

FEDIOL — Препоръка за 

съдържанието на влага в шрот 

от рапично семе и шрот от 

слънчогледово семе. 

 

 

Програмата — предпоставка на 

оператора следва да обхваща 

следните мерки: 

a) опазване на фуражните 

суровини от замърсяване по време 

на преработка и съхранение, 

например посредством затворени 

системи, хигиенни практики или 

разделяне на помещенията на 

хигиенни зони по 

целесъобразност; 

б) прилагане на времеви и 

температурен контрол върху 

инсталацията за тостиране, където 

се отделя разтворителят (ИТ); 

в) прилагане на контрол на влагата 

на шротовете/експелерите. FEDIOL 

препоръчва съдържание на влага 

на шрота от слънчогледово семе 

максимум 12,5%. 

 

Ако системата за мониторинг 

показва, че в крайната фуражна 

суровина е открита салмонела, 

трябва да се обмислят следните 

Операторът трябва да 

въведе мониторинг на 

линията, като проби се 

вземат от цялата линия, от 

мястото, където продуктът 

напуска ИТ, от мястото, 

където той влиза в силоза за 

съхранение, до и 

включително изходящата 

зона за натоварване. 

 

Операторът следва да 

зададе реалистични целеви 

равнища за намаляване на 

случаите на замърсяване със 

салмонела на своите 

шротове/експелери въз 

основа на данни от 

предходни периоди. 

 

) 
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действия: 

o серологично типизиране и 
проследимост с цел определяне 
на източника на замърсяването; 

o преглед на условията на 
преработка и съответните 
програми — предпоставки; 

o допълнително почистване на 
местата за съхранение и 
превозните средства (по 
целесъобразност);  

o допълнително почистване на 
площадката и оборудването;  

o преглед на резултатите от 
предходен мониторинг; 

o обмисляне на допълнително 
обучение или промени в процеса 
или процедурите; 

прилагане на обработка с 

химикали с цел свеждане на 

салмонелата до приемливи 

равнища. 

 

Диоксин от 

използвана белилна 

пръст 

Х Ниска Висока 3 Белилната глина е от минерален произход и 

може да съдържа диоксин по естествен път. 

Диоксинът е токсичен за хората и 

животните. 

В Директива 2002/32/ЕО 

съдържанието на диоксин във 

фуражни суровини от 

растителен произход се 

ограничава до 0,75 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-TEQ), а на сумата на 

диоксин и диоксиноподобни PCB 

— до  

1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална 

граница за диоксин и 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени в 

Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

Рискът е приложим само към 

интегрирани съоръжения за 

раздробяване и рафиниране. 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като 

горна гранична стойност. 

Микотоксини Х Ниска Висока 3 Следствие от недостатъчното изсушаване 

на слънчогледовите семена 

 Да се контролира равнището на 

микотоксини на шрота от 

слънчогледово семе. 

 

Кадмий Х Средна Висока 4 Кадмият се концентрира в шрота по време 

на раздробяването. В зависимост от 

географския си произход слънчогледовите 

семена са изложени на риск от съдържание 

на кадмий, което води до равнища в шрота, 

надвишаващи определената граница. 

Торовете на основата на фосфор с ниско 

качество могат да съдържат високи 

равнища на кадмий.  

С Директива 2002/32/ЕО 

присъствието на кадмий във 

фуражни суровини от 

растителен произход се 

ограничава до 1 част на милион. 

В зависимост от произхода на 

семената да се осъществява 

контрол по партиди входящ 

слънчоглед. 

Рискът е приложим спрямо 

произход от определени 

географски райони. 

 

Остатъци от хексан Х Висока малка 3 Остатъци от хексан присъстват в шротовете 

от маслодайни семена. 

В Регламент № 767/2009 

относно пускането на пазара на 

фуражи се посочва, че 

фуражните суровини не 

съдържат химични примеси, 

получени от техния 

производствен процес и от 

технологични спомагателни 

вещества, освен ако не е 

определено максимално 

съдържание в Каталога. В 

Каталога на фуражните 

суровини (Регламент № 68/2013) 

се въвежда праг за определяне 

на максималното съдържание на 

тези химични примеси от 0,1% 

(1000 части на милион). 

 Токсикологични оценки 

показват, че шротовете от 

маслодайни семена с 

равнища на хексан до 1000 

части на милион са 

безопасни при фуражите. 

OVID в Германия разполага с 

информационен лист за 

безопасност, в който се 

посочва максимална 

стойност 300 части на 

милион хексан в шрот от 

слънчогледово семе с цел 

предотвратяване на 

експлозии по време на 

транспорт с шлеп. 

Арсен Х Ниска Средна 2 Замърсяване на слънчогледови семена с 

арсен е наблюдавано в Испания. 
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Datura stramonium Б Ниска* Средна 2  С Директива 2002/32/ЕО 

максималното съдържание на 

Datura stramonium във фуражни 

суровини се ограничава до 1000 

части на милион 

 *Определени произходи на 

слънчогледовите семена 

могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на 

максималната граница за 

Datura stramonium в шрот от 

слънчогледово семе. 
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 3.4 Отделяне на люспите от слънчогледово семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Салмонела Б Висока Висока 4 Салмонелата е най-голямата опасност от 

микробиологично замърсяване на фуражите. 

Салмонелата е широко разпространена в 

околната среда и всяко звено в хранителната 

верига — от производителите до 

потребителите — играе роля при 

намаляването на риска от увреждане на 

животните и хората, причинено от салмонела. 

FEDIOL заедно с още три асоциации, 

представляващи доставчиците и 

потребителите на фуражи, а именно FEFAC, 

COCERAL и COPA-COGECA, заеха отговорна 

позиция и през юни 2011 г. публикуваха „Общи 

принципи за управление на риска от 

салмонела във фуражната верига“. 

Европейското ръководство за добри практики 

за промишленото производство на безопасни 

фуражни суровини бе изменено, за да бъде 

съобразено с тези принципи. 

 

 

FEDIOL, FEFAC, COCERAL, 

COPA-COGECA — Общи 

принципи за управление на 

риска от салмонела във 

фуражната верига. 

 

Програмата — предпоставка на 

оператора следва да обхваща 

следните мерки: 

a) опазване на фуражните 

суровини от замърсяване по време 

на преработка и съхранение, 

например посредством затворени 

системи, хигиенни практики или 

разделяне на помещенията на 

хигиенни зони по 

целесъобразност; 

б) прилагане на контрол на 

влагата.  

Ако системата за мониторинг 

показва, че в крайната фуражна 

суровина е открита салмонела, 

трябва да се обмислят следните 

действия: 

o  серологично типизиране и 
проследимост с цел определяне 
на източника на замърсяването; 

o  преглед на условията на 
преработка и съответните 
програми — предпоставки; 

o  допълнително почистване на 
местата за съхранение и 
превозните средства (по 
целесъобразност);  

o  допълнително почистване на 
площадката и оборудването;  

o  преглед на резултатите от 
предходен мониторинг; 
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o  обмисляне на допълнително 
обучение или промени в процеса 
или процедурите; 

 прилагане на обработка с 

химикали с цел свеждане на 

салмонелата до приемливи 

равнища. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни вещества 

от пестициди в слънчогледови семена показва, 

че равнищата на остатъчните вещества са в 

рамките на законово определените граници.  

Политиката относно МДГОВ в третите държави 

е различна от тази в ЕС. 

В Регламент (ЕО) № 396/2005 са 

определени границите за 

остатъчни вещества от 

пестициди.  

Договор на FEDIOL за 

закупуване на слънчогледови 

семена от черноморския регион 

(съдържа разпоредба относно 

съответствие със свързаното с 

МДГОВ законодателство на ЕС). 

 *Определени 

произходи на 

слънчогледовите 

семена могат да са 

свързани със средна 

вероятност за 

превишаване на 

МДГОВ за определени 

остатъчни вещества от 

пестициди. 
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 4. Рафиниране 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители в 

технологичните 

спомагателни вещества  

(алкални разтвори, 

киселини), като например 

живак в сода каустик. 

Х Ниска Висока 3 Технологичните спомагателни вещества 

влизат в контакт с продукта. 

 Технологичните спомагателни 

вещества, които влизат в пряк 

контакт с маслото, трябва да са за 

хранителна употреба или с качество, 

подходящо за хранителни цели. 
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 4.1 Производство на рафинирано масло от слънчогледово семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин и 

диоксиноподобни PCB 

Х Ниска Висока 3 Сушенето на слънчогледовите 

семена и белилната пръст са 

потенциален източник на 

замърсяване с диоксин на 

маслото. Въпреки това дозата на 

белилната пръст по време на 

рафиниране е само 1—3%. 

Диоксинът се изпарява частично по 

време на дестилация. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от растителен 

произход се ограничава до 0,75 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин и 

диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-

PCDD/F-PCB-TEQ). FEDIOL разработи 

Практическо ръководство за условията за 

закупуване на прясна белилна пръст за 

рафиниране на масла, което включва 

максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

PCB-TEQ) като горна гранична стойност. 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени в 

Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 3 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от пестициди 

в слънчогледови семена показва, 

че равнищата на остатъчните 

вещества са в рамките на законово 

определените граници. Въпреки 

това използването на пестициди 

след събирането на реколтата е 

критично и може да доведе до 

превишаване на МДГОВ в 

слънчогледовите семена и 

страничните продукти от 

рафинирането, освен ако 

остатъчните вещества не бъдат 

напълно отстранени по време на 

рафинирането на суровото масло. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите. 

В позицията на FEDIOL (11SAF181) се 

заключава, че въз основа на средното 

съдържание на масло в слънчогледовите 

семена, което е между 40% и 45%, следва да 

се използва фактор на преработка  

2, 5, за да се установи МДГОВ в маслото от 

слънчогледово семе. 

В случай че равнището на 

остатъчни вещества от пестициди 

надвишава границата, следва да 

се извърши оценка на 

безопасността на фуражите. 

*Определени произходи на 

слънчогледовите семена 

могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни 

вещества от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

открити в суровото масло от 

слънчогледово семе обаче е много 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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храните за животни ниска.  

Микробиологично 

замърсяване 

 

Б Ниска Средна 2 Съдържанието на влага (т.е. 

активността на водата) в 

рафинираните масла е твърде 

ниско за растеж на бактерии. 

   

Чужди материали, като 

стъкло, дървесина, 

метали и т.н. 

Ф Средна Средна 3 Може да присъстват чужди 

материали. 

 Да се прилагат хигиенни практики 

(например затворени системи). Да 

се филтрува преди натоварване.  
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  4.2 
Физическо рафиниране: производство на дестилати на слънчогледови 

мастни киселини 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

Диоксин Х Ниска Висока 3 Белилната пръст е потенциален 

източник на замърсяване с 

диоксин по време на 

рафинирането на маслото. 

Въпреки това дозата на 

белилната пръст по време на 

рафиниране е само 1—3%. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 0,75 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на 

диоксин и диоксиноподобни PCB — до 1,5 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на нежелани 

вещества, което надвишава законово 

установената граница, не могат да се 

смесват с цел разреждане със същите или 

други продукти, предназначени за хранене на 

животни (Директива 2002/32/ЕО). 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 относно 

хигиената на фуражите 100% от партидите 

дестилати на мастни киселини за фуражи се 

изпитват във връзка със сумата от диоксини 

и диоксиноподобни PCB.  

FEDIOL разработи Практическо ръководство 

за условията за закупуване на прясна 

белилна пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална граница за 

диоксин и диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като горна гранична 

стойност. 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени 

в Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от пестициди 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

 *Определени 

произходи на 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

в слънчогледови семена показва, 

че равнищата на остатъчните 

вещества са в рамките на 

законово определените граници. 

Въпреки това използването на 

пестициди след събирането на 

реколтата е критично и може да 

доведе до превишаване на 

МДГОВ в слънчогледовите 

семена и страничните продукти от 

рафинирането. 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на преработка/ 

концентрация за пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана 

безопасността на фуражите.  

слънчогледовите 

семена могат да са 

свързани със средна 

вероятност за 

превишаване на 

МДГОВ за 

определени 

остатъчни вещества 

от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Ниска Висока 3 Някои забранени пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от слънчогледово 

семе обаче е много ниска; те се 

концентрират в дестилатите на 

мастните киселини по време на 

рафиниране. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

Несъответстващ продукт не бива 

да се влага във фуражи. 
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  4.3 

Химично рафиниране: производство на слънчогледови неутрализационни 

утайки и слънчогледови масла, съдържащи киселини, свободни от 

деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска* Средна 2 Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди в 

слънчогледови семена показва, че 

равнищата на остатъчните вещества са 

в рамките на законово определените 

граници. Въпреки това използването на 

пестициди след събирането на 

реколтата е критично и може да доведе 

до превишаване на МДГОВ в 

слънчогледовите семена и страничните 

продукти от рафинирането. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите. 

 

 *Определени произходи на 

слънчогледовите семена 

могат да са свързани със 

средна вероятност за 

превишаване на МДГОВ за 

определени остатъчни 

вещества от пестициди. 

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото масло от слънчогледово семе 

обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества 

от пестициди във фуражите. 

.  

Диоксин Х Много ниска Висока 2 В информационния фиш на FEDIOL 

относно раздробяването и 

рафинирането във връзка с 

производството на неутрализационни 

утайки (справочен номер 12SAF183) се 

посочва, че равнището на 

разтворимите в масло замърсители в 

неутрализационните утайки 

съответства на това на суровите масла. 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите неутрализационни утайки и 

масла, съдържащи киселини, за фуражи 

се изпитват във връзка със сумата от 

диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

 Следователно в 

интегрираните съоръжения 

за раздробяване и 

рафиниране 

неутрализационните утайки 

могат безопасно да се 

вложат обратно в шрота. 
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слънчогледово семе 

 
 4.4 Химично рафиниране: производство на слънчогледови деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

Диоксин Х Средна Висока 4 Белилната пръст е 

потенциален източник на 

замърсяване с диоксин по 

време на рафинирането на 

маслото. По време на 

химичното рафиниране 

диоксините се концентрират в 

деодестилатите. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 0,75 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на 

диоксин и диоксиноподобни PCB — до 1,5 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на нежелани 

вещества, което надвишава законово 

установената граница, не могат да се 

смесват с цел разреждане със същите или 

други продукти, предназначени за хранене 

на животни (Директива 2002/32/ЕО). 

 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите деодестилати за фуражи се 

изпитват във връзка със сумата от диоксини 

и диоксиноподобни PCB.  

FEDIOL разработи Практическо ръководство 

за условията за закупуване на прясна 

белилна пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална граница за 

диоксин и диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като горна 

гранична стойност. 

Да се закупува прясна белилна пръст от 

доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, както са 

посочени в Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за закупуване на прясна 

белилна пръст за рафиниране на масла. 

 

Деодестилатите от химичното рафиниране са 

забранени за ползване във фуражи, освен ако 

не са обработени така, че да се гарантира, че 

равнищата на диоксин са под границите, 

определени в Директива 2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества (вж. също 

информационния фиш на FEDIOL относно 

обработените деодестилати за ползване във 

фуражи, справочен номер 12SAF196). 

Мастните продукти, получени от процесите на 

периодично рафиниране, комбиниращи стъпки 

на физическо и химично рафиниране в едно и 

също оборудване, може да бъдат използвани 

за фуражни цели, при условие че има 

аналитично доказателство, показващо, че се 

спазват границите за диоксин и остатъчни 

вещества от пестициди. 

 

Да се закупува прясна белилна пръст от 

доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, както са 

посочени в Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за закупуване на прясна 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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белилна пръст за рафиниране на масла. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Средна Средна 3 Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от 

пестициди в слънчогледови 

семена показва, че равнищата 

на остатъчните вещества са в 

рамките на законово 

определените граници. 

Въпреки това по време на 

химичното рафиниране 

диоксините се концентрират в 

дестилатите. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на пренос за 

разрешените пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана 

безопасността на фуражите. 

.  

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Средна Висока 4 Някои от забранените 

пестициди може да 

присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат 

открити в суровото масло от 

слънчогледово семе обаче е 

много ниска, но се 

концентрират в дестилатите 

на мастните киселини по 

време на рафиниране.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

Деодестилатите от химичното рафиниране са 

забранени за ползване във фуражи, освен ако 

не са обработени така, че да се гарантира, че 

равнищата на остатъчни вещества от 

пестициди са под границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО относно нежеланите 

вещества (вж. също информационния фиш на 

FEDIOL относно обработените деодестилати 

за ползване във фуражи, справочен номер 

12SAF196).  
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 5. Хидрогениране на масло от слънчогледово семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

никел  Х Ниска Висока 3 Никелът се използва като 

катализатор при 

хидрогенирането 

(втвърдяването) на 

маслото.  

 Технологичните спомагателни 

вещества, които влизат в пряк 

контакт с маслото, трябва да са за 

хранителна употреба или с качество, 

подходящо за хранителни цели. 

Втвърденото масло да се филтрува. 

 

Съдържанието на никел във 

втвърдените масла от 

членовете на FEDIOL е доста 

под 20 части на милион. 
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A. Съхранение и транспорт на слънчогледови семена и шрот от 

слънчогледово семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  
ВЕРОЯТН

ОСТ  
ТЕЖЕСТ  

КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсини от материали за 

контрол на вредителите 

Х Ниска Висока 3 Отровно зърно от отворени кашони би могло 

да се озове в хранителната верига. 

 Трябва да се прилага 

програма за контрол на 

вредителите, която е 

подходяща за използване в 

хранителната верига. 

 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Средна Средна 3 Ползването на пестициди върху 

маслодайните семена след събирането им от 

полето е критично поради ограниченото 

време, което е налично за разпадането на 

пестицидите. Държавите — износителки на 

маслодайни семена, работят с позитивни 

списъци за използването на пестициди, които 

по отношение на някои вещества може да са 

в конфликт с европейското законодателство, 

по-специално в случая на меките семена като 

слънчогледовите. Пестицид, използван върху 

предходни товари по време на съхранение и 

транспорт, може да замърси 

слънчогледовите семена. 

С Регламент № 396/2005 се 

забранява пускането в 

обращение на стоки, които не 

съответстват на определените 

в приложението към него 

МДГОВ. 

Транспортните дружества и 

дружествата, 

осъществяващи 

съхранението, трябва да 

използват пестицидите 

правилно и да документират 

това. В противен случай те 

трябва да проверят дали 

равнищата на остатъчни 

вещества от пестициди, 

използвани по време на 

транспорт и съхранение, са 

в съответствие със 

законодателството на ЕС. 

 

Замърсяване от 

предходния товар по 

време на транспорт с 

фермерска количка, 

камион, шлеп или 

презокеански плавателен 

съд 

Х Ниска Висока 3 Транспортирането на маслодайни семена и 

шротове от тях обикновено не се извършва с 

транспортни средства, които са специално 

предназначени за превоз на храни или 

фуражи. 

 Транспортните дружества 

трябва да почистват 

фермерските колички, 

камионите, шлеповете и 

презокеанските плавателни 

съдове преди натоварване. 

Инспектиране на чистотата 

преди натоварване. 

 

Замърсяване от 

предходния товар по 

Х Ниска Висока 3 Маслодайните семена и шротовете от тях 

може да се замърсят със съдържащи 

 Дружествата, осигуряващи 

съхранение, трябва да 
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време на съхранение микотоксини предходни товари. почистват площадките и да 

инспектират чистотата им 

преди ползване. 

Подправяне с меламин Х Ниска Средна 2 При анализ меламинът имитира протеините В Директива 2002/32/ЕО се 
определя граница от 2,5 mg/kg 
за меламин във фуражните 
суровини. 

  

 

 

 Ново 

Б. 

Транспорт на масло от слънчогледово семе и получени от него 

продукти за фуражно приложение посредством автомобилна или 

железопътна цистерна, шлеп или каботажен кораб (изключват се 

презокеанските плавателни съдове). 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване от 

предходен товар 

        

- Автомобилни и 
железопътни цистерни, 
шлепове  

Х Средна Висока 4 Автомобилните цистерни и 

шлеповете може да са били 

използвани за продукти, които не са 

съвместими с храни или фуражи, 

като нефтохимикали. 

 Автомобилните цистерни и 

шлеповете, които не са 

специално предназначени 

за транспорт на храни или 

фуражи, следва да 

преминават през 

валидирана процедура на 

почистване. 

 

— Автомобилни цистерни, 

резервоарни контейнери, 

железопътни цистерни и 

шлепове, следващи 

нормите на ЕС за транспорт 

Х Ниска Висока 3 Транспортът на по-голямата част от 

растителните масла се осъществява 

с транспортни средства, специално 

предназначени за храни. 

В Регламент (ЕО) № 852/2004 

относно хигиената на храните се 

изисква транспортът на течни 

храни с автомобилни и 

железопътни цистерни и шлепове 

да бъде специално предназначен 

Предходните товари да се 

проверят по методиката в 

практическото ръководство 

на FEDIOL за предходни 

товари с оглед на 

транспортните средства и 

 



 

112 

 

Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от шрот и масло от 

слънчогледово семе 

 

на храни за тези храни. 

Практическо ръководство за работа 

на FEDIOL относно транспорта с 

автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на 

мазнини и масла в насипно 

състояние за пряка употреба в 

храни (справочен номер 

07COD138). 

облицовката на цистерните 

и резервоарите (справочен 

номер 07COD143F). 

— Каботажни кораби-

цистерни, следващи 

нормите на ЕС за транспорт 

на храни 

Х Ниска Висока 3 Каботажните кораби-цистерни, 

пренасящи масла и мазнини по 

време на кратки курсове в ЕС, 

трябва като абсолютен минимум да 

са превозвали като последен товар 

храна или продукт, включен в 

списъка на ЕС за приемливите 

последно превозвани товари 

съгласно Директива 96/3/ЕО. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността 

на Европейския съюз (справочен 

номер 14COD152) (в това число 

процедурите за работа на FOSFA). 

Предходните товари да се 

проверят по методиката в 

практическото ръководство 

на FEDIOL за предходни 

товари с оглед на 

транспортните средства и 

облицовката на цистерните 

и резервоарите (справочен 

номер 07COD143F). 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и 

пригодност на корабните 

резервоари, издадено от 

проверяващ, член на 

FOSFA. Комбинирано 

капитанско удостоверение 

на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на 

екипажа, или равностойна 

декларация, подписана от 

корабособственика или 

упълномощен негов 

представител, приложима 

преди всяко товарене или 

прехвърляне на товари. 

 

Замърсяване от 

почистващи препарати 

        

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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— Автомобилни и 

железопътни цистерни, 

шлепове 

Х Средна Средна 3 Повишен риск на почистващите 

станции, където на едно място се 

почистват както резервоари за 

фуражи, така и такива за химикали. 

Практическо ръководство на 
FEDIOL относно транспорта в 
насипно състояние на масла и 
мазнини към или във вътрешността 
на Европейския съюз (справочен 
номер 14COD152). 
 

Да се прилагат добри 

практики за почистване на 

резервоарите. 

 

 

 

— Каботажни кораби-

цистерни 

Х Средна Средна 3 Повишен риск, в случай че 

каботажният кораб не е специално 

предназначен за фуражи или храни. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността 

на Европейския съюз (справочен 

номер 14COD152) (в това число 

процедурите за работа на FOSFA). 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и 

пригодност на корабните 

резервоари, издадено от 

проверяващ, член на 

FOSFA. 

Комбинирано капитанско 

удостоверение на FOSFA, 

подписано от 

капитана/ръководителя на 

екипажа, или равностойна 

декларация, подписана от 

корабособственика или 

упълномощен негов 

представител, приложима 

преди всяко товарене или 

прехвърляне на товари.  

 

Подгряващи или 

охлаждащи течности от 

оборудването 

        

— Автомобилни цистерни  Х Ниска Висока 3 Използват се резервоари от 

неръждаема стомана, които се 

загряват от охлаждащата вода от 

мотора през система от двойни 

стени (а не намотки).  

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността 

на Европейския съюз (14COD152). 

Използването на 

подгряващи течности в 

системи за пряко нагряване 

е забранено. 

 

— Железопътни цистерни, 

шлепове-цистерни  

Х 

 

Ниска 

 

Висока 

 

3 

 

Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на нагряване, 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността 

Подгряващите намотки в 

железопътните цистерни 

трябва да са от неръждаема 

Препоръчва се 

използването на подгряване 

с гореща вода или пара. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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- Каботажни кораби-
цистерни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

прилагани по време на транспорт, 

вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

 

 

 

 

 

Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на транспорт, 

вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

на Европейския съюз (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността 

на Европейския съюз (14COD152) 

(в това число процедурите за 

работа на FOSFA). 

стомана. 

Ако са използвани 

подгряващи течности, 

превозвачът на маслото 

трябва да предвиди 

документиране на 

евентуални чисти загуби и 

да ги анализира, ако е 

необходимо.  

 

 

Ако са използвани 

подгряващи течности, 

превозвачът на маслото 

трябва да предвиди 

документиране на 

евентуални чисти загуби и 

да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Чужди тела Ф Средна Средна 3   В план за качеството следва 

да се изисква товарене на 

автомобилните цистерни с 

рафинирани масла под 

покрив. 

 

Подправяне Х/Ф/Б Средна Средна 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало при транспорт на масла в 

държавите им на произход. 

Практическо ръководство за работа 

на FEDIOL относно транспорта с 

автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на 

мазнини и масла в насипно 

състояние за пряка употреба в 

храни (справочен номер 

07COD138) 

Да се анализират всички 

входящи партиди. 

Да се прилагат 

минималните задължителни 

изисквания съгласно 

Практическото ръководство 

за работа на FEDIOL 

относно транспорта с 

автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на 

мазнини и масла в насипно 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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състояние за пряка 

употреба в храни 

(справочен номер 

07COD138), като наличие на 

информация за 

местоположенията на 

камиона по време на курса 

и пломбиране на 

цистерната. 
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 В. Съхранение на масло от слънчогледово семе 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване поради 

липса на сегрегиране 

(замърсяване от предходни 

товари, използване на 

неправилни свръзки, 

споделено оборудване) 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е 

приложима спрямо терминали, 

които съхраняват както химикали, 

така и растителни масла. Рискът 

е по-малък, когато терминалът за 

цистерни прилага списъка на ЕС 

за приемливите предходни товари 

при морски транспорт спрямо 

съхранението на растителни 

масла. Най-малък е рискът, 

когато растителните масла се 

съхраняват в резервоари, които 

са специално предназначени за 

съхранение на храни. 

Терминалите в ЕС, които 

съхраняват масла и 

мазнини за хранително 

приложение, са задължени 

да прилагат HACCP 

(Регламент (ЕО) 

№ 852/2004) 

 

Специализирани 

резервоари за съхранение 

на храни или фуражи. В 

противен случай 

резервоарите за 

съхранение трябва да 

спазват като минимум 

правилата на ЕС относно 

предходните товари, които 

са определени по 

отношение на морския 

транспорт в Директива 

96/3/ЕО. 

 

Замърсяване от 

почистващи препарати 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е 

приложима спрямо терминали, 

които съхраняват както химикали, 

така и растителни масла. Те може 

да не използват почистващи 

препарати, подходящи за 

употреба в хранително-вкусовата 

промишленост. При терминалите 

за цистерни в ЕС, които прилагат 

HACCP и съхраняват 

растителните масла отделно от 

химикалите, вероятността от 

използване на неподходящи 

почистващи препарати е много 

ниска. 

 Почистващите препарати 

трябва да бъдат подходящи 

за използване в 

хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

 

Разтворител от покритие Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични 

покрития, мигриращи в маслото, 

които могат накрая да се озоват в 

дестилатите на мастните 

 Да се използват резервоари 

от неръждаема стомана или 

в случай че се използват 

резервоари с първично 
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киселини по време на 

рафинирането 

покритие, да не се зареждат 

с дестилати на мастните 

киселини 

Подгряващи течности от 

неизправно оборудване 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

съхранение, вероятността от 

изтичане на подгряващи течности 

в продукта е ниска. 

 Ако са използвани 

подгряващи течности, 

дружеството, което 

осигурява съхранението, 

трябва да предвиди 

документиране на чистите 

загуби и да ги анализира, 

ако е необходимо.  

Препоръчва се използването 

на подгряване с вода и пара. 

Злоупотреба с добавки Х Ниска Висока 3 Добавки, разрешени за масла, 

предназначени за храни, са 

вложени в масла, предназначени 

за фуражи, или обратното, като те 

може да не са одобрени за тази 

друга употреба. 

 Да се определят ясни 

спецификации относно 

употребата на добавки 

Злоупотреба с добавки 

Подправяне с минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла 

се е случвало в държавите по 

произход. Контролът бе засилен и 

сега вероятността от подправяне 

е намаляла. 
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Г. Транспорт на масло от слънчогледово семе с презокеански 

плавателен съд 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване при 

транспорт 

        

— Замърсяване от 

предходни товари, 

присъстващо в резервоари 

или тръби 

Х Средна  Средна 3  Презокеанските плавателни 

съдове, пренасящи годни за 

консумация масла и мазнини към 

ЕС, трябва като абсолютен 

минимум да са превозвали като 

последен товар храна или 

продукт, включен в списъка на ЕС 

за приемливите последно 

превозвани товари съгласно 

Директива 96/3/ЕО. 

С Директива 96/3/ЕО (дерогация от 

Регламент (ЕО) № 852/2004) се 

изисква предходните товари да се 

проверяват.   

 

 

В договорите на FOSFA се 

предвижда задължение за 

продавача да информира купувача 

какви са били трите предходни 

товара по време на морския 

транспорт на масла и мазнини. 

 

Практическо ръководство на FEDIOL 

относно транспорта в насипно 

състояние на масла и мазнини към 

или във вътрешността на 

Европейския съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на FOSFA). 

 

ЕС не е регламентирал морския 

транспорт на масла и мазнини за 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и 

пригодност на корабните 

резервоари, издадено от 

проверяващ, член на 

FOSFA. Комбинирано 

капитанско удостоверение 

на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на 

екипажа, или равностойна 

декларация, подписана от 

корабособственика или 

упълномощен негов 

представител, приложима 

преди всяко товарене или 

прехвърляне на товари. 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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фуражно приложение. 

       Използването на 

специализирани 

тръбопроводи при товарене 

и разтоварване. 

 

— Замърсяване от 

почистващи препарати  

Х Ниска  Висока 3 Дружествата, занимаващи се с 

морски транспорт, обикновено се 

придържат към добрите практики. 

 Да се проверява корабният 

дневник.  

 

Подгряващи течности от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват 

токсични подгряващи течности. 

Въпреки това поради относително 

ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

транспорт, вероятността от 

изтичане на подгряващи течности 

в продукта е ниска. 

Практическо ръководство на FEDIOL 

относно транспорта в насипно 

състояние на масла и мазнини към 

или във вътрешността на 

Европейския съюз (в това число 

процедурите за работа на FOSFA). 

Ако са използвани 

подгряващи течности, 

превозвачът на маслото 

трябва да предвиди 

документиране на 

евентуални чисти загуби и 

да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Препоръчва се използването 

на подгряване с вода и пара. 

Хидравлични масла от 

преносими помпи 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла от 

преносими помпи може да са 

токсични. 

 Използването на преносими 

помпи с ясно разделение на 

хидравличния мотор от 

помпата. Ако това не е така, 

трябва да се използват 

хидравлични масла с 

качество, предназначено за 

хранителни цели. 

Хидравличните мотори, 

които са пряко свързани с 

помпата, допускат нежелани 

течове на хидравлично 

масло в растителното масло 

при повреда на 

уплътненията. 

Подправяне с минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла 

се е случвало в държавите по 

произход. Контролът бе засилен и 

сега вероятността от подправяне 

е намаляла. 

   

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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(3.1) Производство на рафинирано 
масло 

Производство на рафинирано 
масло (3.2) Производство на дестилати на 

мастни киселини 

(3.4) Производство на 
деодестилати 

Производство на рапични масла, 
съдържащи киселини 

 

(3.3) Производство на масла, 
съдържащи киселини 

Производство на рапични 
деодестилати 

 

(3) Рафиниране 

ИЗВЪН ЕС 

ФУРАЖЕН 
ОТРАСЪЛ НА ЕС 

Знаците в скоби препращат към тези на следващите листове 

ВЪТРЕ В ЕС 

(1) Отглеждане на палмови плодове 

       Палмови плодове 

(A) Транспорт до пресовъчната 

инсталация 

Палмови ядки 

(2) Производство на сурово масло 

Сушене и преработка на 
палмови ядки Съхранение 

(П
ол

ун
еп

ре
к

ъ
сн

ат
о 

ра
ф

ин
ир

ан
е

) 

Дестилати на 
мастни киселини 

 
Деодестилати 

Масла, 

съдържащи 

киселини 

(В) 
Съхранение 

(Б) Транспорт 

Преработка на гроздовете от 
плодове 

 Рафиниране 

 
Производство на 

рафинирано, избелено 
и дезодорирано масло 

Сурово 
масло 

Рафинирано, избелено 
и дезодорирано масло 

Фракции от рафинирането, 
избелването и дезодорирането 

(Б) Транспорт 

Фракциониране 

Рафин
ирано, 
избеле

но и 
дезодо
рирано 

масло 

(4) 

Разграждане 
Глицерол 

Смола 

Рафинирано масло 

Фракциониране 
Фракционирани 

продукти на 

палмовото масло 

Мастни киселини от 
разграждане 

(Б) Транспорт 

(Г) Транспорт с 
презокеански 

плавателен съд 

(Б) Транспорт 

Смесване 
 В)Съхранение 

(Б) Транспорт 

(Б) Транспорт 

Съхранение и 

транспорт  

Поточна диаграма на производствената верига на продукти от палмово масло и масло от 

палмова ядка за фуражно  

приложение в ЕС 

ЕС 
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масло от палмова ядка 8. Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 

 1. Отглеждане на палмови плодове* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ* 
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества 

от пестициди над 

МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества 

от хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ. 

Х    Държавите — износителки на палмово 

масло (Индонезия, Малайзия и други, като 

държави от Южна Америка и Африка), 

работят с позитивни списъци за 

използването на пестициди по време на 

отглеждането, които по отношение на някои 

вещества може да са в конфликт с 

европейското законодателство относно 

остатъчните вещества от пестициди. До 

момента не са засичани остатъчни 

вещества от пестициди в палмово масло и 

масло от палмова ядка.  

С Регламент (ЕО) № 396/2005 се забранява 

пускането в обращение на стоки, които не 

съответстват на определените в 

приложенията МДГОВ. В приложение I към 

Регламент (ЕО) № 178/2006 са изброени 

хранителните и фуражните продукти, спрямо 

които се прилагат границите за остатъчни 

вещества от пестициди. С Регламент 

№ 149/2008 се въвеждат приложения II, III и 

IV, в които се определят МДГОВ за 

продуктите, изброени в приложение I.  

  

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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 2. Производство на сурово палмово масло и сурово масло от палмова ядка* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Химикали за котелни 

инсталации 

Х    Повишен риск в предприятията без добри 

производствени практики. 

  Парата (при използване на химикали за котелни 

инсталации), която влиза в пряк контакт с продукта, трябва 

да бъде подходяща за употреба в хранително-вкусовата 

промишленост. 

Остатъчни вещества 

от пестициди над 

МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества 

от хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ. 

Х    Редовният мониторинг за остатъчни вещества от 

пестициди показва, че тези остатъчни вещества се 

срещат рядко в суровото палмово масло и ако 

присъстват, винаги са в рамките на законово 

определените граници.  

В Регламент № 396/2005 

са определени границите 

за остатъчни вещества 

от пестициди. Този 

регламент допуска 

използването на фактор 

на 

преработка/концентрация 

за пестициди в 

преработени продукти, 

при условие че е 

гарантирана 

безопасността на 

храните. В позицията на 

FEDIOL (11SAF181) се 

заключава, че въз основа 

на средното съдържание 

на масло в палмовите 

плодове, което е между 

50% и 55%, и в 

палмовите ядки, което е 

45%, следва да се 

използват фактори на 

преработка 2, за да се 

установи МДГОВ в 

палмовото масло и 

маслото от палмова 

ядка. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Остатъчни вещества 

от пестициди така, 

както са изброени в 

Директива 2002/32/ЕО 

относно нежеланите 

вещества в храните за 

животни 

Х    Някои от забранените пестициди може да 

присъстват в околната среда. Вероятността да 

бъдат открити в суровото палмово масло или 

масло от палмова ядка обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО 

са определени границите 

за редица остатъчни 

вещества от пестициди 

във фуражите. 

  

Рециклиране на 

замърсена мазнина от 

уловители на мазнини 

в отпадъчни води. 

Х    Отпадъчните води може да съдържат химични 

замърсители. 

  Мазнината от уловители на мазнини в отпадъчни води не 

трябва да се рециклира за хранително приложение. 

Хидравлично масло 

или смазочни 

материали от 

оборудването 

Х    Хидравличните масла и смазочните материали 

може да съдържат токсични съединения. 

  Програмата — предпоставка следва да гарантира, че 

замърсяването на продукта с хидравлични масла или 

смазочни материали за нехранителни цели се избягва, а 

рискът от замърсяване на продукта с хидравлични масла и 

смазочни материали за хранителни цели е сведен до 

минимум. Програмата — предпоставка би могла да 

включва записване на използваните количества. 

Според добрата производствена практика в Нидерландия 

границата за C (10-40) в масла е 400 mg/kg. 

Чужди тела Ф    Може да присъстват чужди тела.   Следва да е налице система за премахване на всякакъв 

чужд материал. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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масло от палмова ядка 

  

Съоръжения: рафиниране и преработка на палмово масло и масло от палмова 

ядка  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Хидравлични масла 

или смазочни 

материали от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла и смазочните материали 

може да съдържат токсични съединения. 

 Програмата — предпоставка следва да гарантира, че 

замърсяването на продукт с хидравлични масла или 

смазочни материали за нехранителни цели се избягва, 

а рискът от замърсяване на продукта с хидравлични 

масла и смазочни материали за хранителни цели е 

сведен до минимум. Програмата — предпоставка би 

могла да включва записване на използваните 

количества. 

 

Замърсители във 

водата, като PFOS и 

PFOA 

 

Х Ниска Средна 2 В процесите на раздробяване и рафиниране се 

използва вода. 

За производството 

на фуражи 

съгласно 

Регламент (ЕО) 

№ 183/2005 

използваната вода 

трябва да е с 

подходящо 

качество. 

  

Почистващи 

препарати и 

химикали за котелни 

инсталации 

Х Средна Средна 3 Почистващи препарати и пара (при използване на 

химикали за котелни инсталации) влизат в контакт 

с продукта. 

 Почистващите препарати, използвани в 

производствената система, следва да се отмиват. 

Почистващите препарати и химикалите за котелни 

инсталации трябва да бъдат подходящи за използване 

в хранително-вкусовата промишленост. 

 

Подгряващи 

течности от 

оборудването 

Х Средна Висока 4 Подгряващи течности може все още да се 

използват от субекти, които не са членове на 

FEDIOL. 

Съгласно 

Практическото 

ръководство на 

FEDIOL относно 

Да се използва гореща вода или подгряване с пара. В 
противен случай контролна мярка следва да 
гарантира, че замърсяването на продукт с подгряващи 
течности се избягва. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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масло от палмова ядка 
 подгряването на 

годни за 

консумация масла 

по време на 

преработка 

използването на 

подгряващи 

течности не се 

допуска. 

 

 

 

  

 3. 
Рафиниране  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители в 

технологичните 

спомагателни 

вещества  

(алкални разтвори, 

киселини), като 

например живак в 

сода каустик. 

Х Ниска Висока 3 Технологичните спомагателни 

вещества влизат в контакт с продукта. 

 Технологичните спомагателни вещества, които 

влизат в пряк контакт с маслото, трябва да са с 

качество, подходящо за хранителни цели, или 

да са за хранителна употреба. 

 

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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масло от палмова ядка 
 3.1 Производство на рафинирано палмово масло и масло от палмова ядка 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   

ЗАБЕЛЕЖ

КИ  

Диоксин от белилна 

пръст 

Х Ниска Висока 3 Белилната пръст е потенциален 

източник на замърсяване с диоксин 

по време на рафинирането на 

маслото. Въпреки това дозата на 

белилната пръст по време на 

рафиниране е само 1—3%. 

Диоксинът се изпарява частично 

по време на дестилация. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на диоксин във фуражни 

суровини от растителен произход се ограничава до 0,75 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин и диоксиноподобни 

PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

FEDIOL разработи Практическо ръководство за условията за 

закупуване на прясна белилна пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като 

горна гранична стойност. 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени 

в Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на масла. 

 

Остатъчни вещества 

от пестициди над 

МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества 

от хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ. 

Х Ниска Средна 2  Редовният мониторинг за 

остатъчни вещества от пестициди 

показва, че тези остатъчни 

вещества се срещат рядко в 

суровото палмово масло и ако 

присъстват, винаги са в рамките на 

законово определените граници. 

В Регламент № 396/2005 са определени границите за остатъчни 

вещества от пестициди. Този регламент допуска използването 

на фактор на преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е гарантирана 

безопасността на фуражите. В позицията на FEDIOL (11SAF181) 

се заключава, че въз основа на средното съдържание на масло в 

палмовите плодове, което е между 50% и 55%, и в палмовите 

ядки, което е 45%, следва да се използват фактори на 

преработка 2, за да се установи МДГОВ в палмовото масло и 

маслото от палмова ядка. 

  

Остатъчни вещества 

от пестициди така, 

както са изброени в 

Директива 2002/32/ЕО 

относно нежеланите 

вещества в храните за 

животни 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

открити в суровото палмово масло 

или масло от палмова ядка обаче 

е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени границите за редица 

остатъчни вещества от пестициди във фуражите. 

  

Микробиологично 

замърсяване 

 

Б Ниска Средна 2 Съдържанието на влага (т.е. 

активността на водата) в 

рафинираните масла е твърде 

ниско за растеж на бактерии. 

   

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 
Чужди материали, 

като стъкло, 

дървесина, метали и 

т.н. 

Ф Средна Средна 3   Да се прилагат хигиенни 

практики (например затворени 

системи) и да се филтрува 

преди натоварване. 
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масло от палмова ядка 

 3.2 

Физическо рафиниране: производство на дестилати на палмови мастни киселини 

и мастни киселини от палмова ядка 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

Диоксин Х Средна Висока 4 Потенциален източник на 

замърсяване с диоксин 

са отлаганията в околната среда 

и белилната пръст. Диоксинът може 

да премине в дестилатите на 

мастните киселини по време на 

физическото рафиниране. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на диоксин във 

фуражни суровини от растителен произход се ограничава 

до 0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин 

и диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене на животни, 

съдържащи равнище на нежелани вещества, което 

надвишава законово установената граница, не могат да 

се смесват с цел разреждане със същите или други 

продукти, предназначени за хранене на животни 

(Директива 2002/32/ЕО). 

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение на 

Регламент № 183/2005 относно хигиената на фуражите 

100% от партидите дестилати на мастни киселини за 

фуражи се изпитват във връзка със сумата от диоксини и 

диоксиноподобни PCB.  

FEDIOL разработи Практическо ръководство за условията 

за закупуване на прясна белилна пръст за рафиниране на 

масла, което включва максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

Този риск може да бъде 

управляван посредством: 

— положително освобождаване на 

партида или 

— обработване с активен въглен с цел 

филтруване на диоксина. 

 

 

Да се закупува прясна белилна пръст 

от доставчици, които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL така, както 

са посочени в Практическото 

ръководство на FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна пръст за 

рафиниране на масла. 

 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

над МДГОВ, 

т.е. 

остатъчни 

вещества от 

Х Ниска Средна 2  Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди показва, че 

тези остатъчни вещества се срещат 

рядко в суровото палмово масло и 

ако присъстват, винаги са в рамките 

на законово определените граници. 

В Регламент № 396/2005 са определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. Този регламент 

допуска използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана безопасността на 

фуражите. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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масло от палмова ядка 
хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди 

или 

родентициди 

над МДГОВ. 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

така, както 

са изброени 

в Директива 

2002/32/ЕО 

относно 

нежеланите 

вещества в 

храните за 

животни 

Х Ниска Висока 3 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

открити в суровото палмово масло 

обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени границите за 

редица остатъчни вещества от пестициди във фуражите. 

Несъответстващ продукт не бива да се 

влага във фуражи. 

 

ПАВ в 

дестилати на 

мастните 

киселини от 

палмова 

ядка 

Х Висока Средна 4 Леките ПАВ се концентрират в 

дестилата на мастните киселини по 

време на дезодорацията. Тежките 

ПАВ се отстраняват при прибавянето 

на активен въглен. 

 Несъответстващ продукт не бива да се 

влага във фуражи. 

За маслото от 

палмова ядка 

GMP+ International 

посочва граница 

400 микрограма на 

килограм за 

четирите ПАВ — 

бензо[a]пирен, 

бензо[a]антрацен, 

бензо[b]флуорантен 

и хризен. 

OVOCOM (добра 

производствена 

практика) посочва 

граница за 

бензо[a]пирен 50 

микрограма на 

килограм за 

фуражни мазнини. 



 

130 
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Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка  

 3.3 

Химично рафиниране: производство на палмови неутрализационни утайки и 

масла, съдържащи киселини, и неутрализационни утайки и масла, съдържащи 

киселини, от палмова ядка (свободни от деодестилат) 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни 

вещества от 

пестициди над 

МДГОВ, т.е. 

остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди 

над МДГОВ. 

Х Ниска Средна 2  Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди показва, че 

тези остатъчни вещества се срещат 

рядко в суровото палмово масло и 

ако присъстват, винаги са в рамките 

на законово определените граници. 

В Регламент № 396/2005 са определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. Този регламент 

допуска използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана безопасността на 

фуражите. 

  

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

така, както са 

изброени в 

Директива 

2002/32/ЕО 

относно 

нежеланите 

вещества в 

храните за 

животни 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

открити в суровото палмово масло 

или масло от палмова ядка обаче е 

много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени границите за 

редица остатъчни вещества от пестициди във фуражите. 

  

Диоксин Х Много ниска Висока 2 В информационния фиш на FEDIOL 

относно раздробяването и 

рафинирането във връзка с 

производството на неутрализационни 

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение на 

Регламент № 183/2005 относно хигиената на фуражите 

100% от партидите неутрализационни утайки и масла, 

съдържащи киселини, за фуражи се изпитват във връзка 
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 
утайки (справочен номер 12SAF183) 

се посочва, че равнището на 

разтворимите в масло замърсители в 

неутрализационните утайки 

съответства на това на суровите 

масла.  

със сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

 

 

 3.4 

Химично рафиниране: производство на палмови деодестилати и деодестилати на 

палмова ядка 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

Диоксин Х Висока Висока 4 Белилната пръст е потенциален 

източник на замърсяване с диоксин 

по време на рафинирането на 

маслото. По време на химичното 

рафиниране диоксините се 

концентрират в деодестилатите. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на диоксин във 

фуражни суровини от растителен произход се ограничава 

до 0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин 

и диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене на животни, 

съдържащи равнище на нежелани вещества, което 

надвишава законово установената граница, не могат да 

се смесват с цел разреждане със същите или други 

продукти, предназначени за хранене на животни 

(Директива 2002/32/ЕО). 

 

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение на 

Регламент № 183/2005 относно хигиената на фуражите 

100% от партидите деодестилати за фуражи се изпитват 

във връзка със сумата от диоксини и диоксиноподобни 

Деодестилатите от 

химичното рафиниране са 

забранени за ползване във 

фуражи, освен ако не са 

обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата на 

диоксин са под границите, 

определени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества (вж. 

също информационния фиш 

на FEDIOL относно 

обработените деодестилати 

за ползване във фуражи, 

справочен номер 

12SAF196). 

 

Мастните продукти, 
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 
PCB.  

 

FEDIOL разработи Практическо ръководство за условията 

за закупуване на прясна белилна пръст за рафиниране на 

масла, което включва максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

получени от процесите на 

периодично рафиниране, 

комбиниращи стъпки на 

физическо и химично 

рафиниране в едно и също 

оборудване, може да бъдат 

използвани за фуражни 

цели, при условие че има 

аналитично доказателство, 

показващо, че се спазват 

границите за диоксин и 

остатъчни вещества от 

пестициди. 

 

Да се закупува прясна 

белилна пръст от 

доставчици, които отговарят 

на спецификациите на 

FEDIOL така, както са 

посочени в Практическото 

ръководство на FEDIOL за 

условията за закупуване на 

прясна белилна пръст за 

рафиниране на масла. 

 

 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

над МДГОВ, 

т.е. 

остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди 

или 

Х Ниска Средна 3  Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди показва, че 

тези остатъчни вещества се срещат 

рядко в суровото палмово масло и 

ако присъстват, винаги са в рамките 

на законово определените граници. 

В Регламент № 396/2005 са определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. Този регламент 

допуска използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана безопасността на 

фуражите. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 
родентициди 

над МДГОВ. 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

така, както 

са изброени 

в Директива 

2002/32/ЕО 

относно 

нежеланите 

вещества в 

храните за 

животни 

Х Средна Висока 4 Някои от забранените пестициди 

може да присъстват в околната 

среда. Вероятността да бъдат 

открити в суровото палмово масло 

или масло от палмова ядка обаче е 

много ниска, но се концентрират в 

дестилатите по време на 

рафиниране. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени границите за 

редица остатъчни вещества от пестициди във фуражите. 

Деодестилатите от 

химичното рафиниране са 

забранени за ползване във 

фуражи, освен ако не са 

обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата на 

остатъчни вещества от 

пестициди са под 

границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО 

относно нежеланите 

вещества (вж. също 

информационния фиш на 

FEDIOL относно 

обработените деодестилати 

за ползване във фуражи, 

справочен номер 

12SAF196). 

 

ПАВ в 

деодестилати 

на палмова 

ядка 

Х Висока Средна 4 Леките ПАВ се концентрират в 

деодестилатите по време на 

дезодорацията. Тежките ПАВ се 

отстраняват при прибавянето на 

активен въглен. 

 Несъответстващ продукт не 

бива да се влага във 

фуражи. 

За маслото от палмова ядка 
GMP+ International посочва 
граница 400 микрограма на 
килограм за четирите ПАВ — 
бензо[a]пирен, 
бензо[a]антрацен, 
бензо[b]флуорантен и хризен. 
OVOCOM (добра 
производствена практика) 
посочва граница за 
бензо[a]пирен 50 микрограма 
на килограм за фуражни 
мазнини. 
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Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 

 4. 

Разграждане на сурово и рафинирано масло с вода, топлина и налягане и 

последващо дестилиране на фракциите за получаване на чисти мастни киселини 

и глицерол* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Диоксин от 

белилна 

пръст 

Х    Белилната пръст е потенциален 

източник на замърсяване с диоксин по 

време на рафинирането на маслото. 

Въпреки това дозата на белилната 

пръст по време на рафиниране е само 

1—3%. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на диоксин във 

фуражни суровини от растителен произход се ограничава 

до 0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на диоксин 

и диоксиноподобни PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-

PCB-TEQ). 

 

Съгласно Регламент № 225/2012 за изменение на 

Регламент № 183/2005 относно хигиената на фуражите 

100% от партидите чисти мастни киселини от сурово 

масло за фуражи се изпитват във връзка със сумата от 

диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

FEDIOL разработи Практическо ръководство за условията 

за закупуване на прясна белилна пръст за рафиниране на 

масла, което включва максимална граница за диоксин и 

диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

 Несъответстващ продукт не 

бива да се влага във фуражи. 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

над МДГОВ, 

т.е. 

остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди 

Х    Редовният мониторинг за остатъчни 

вещества от пестициди показва, че 

тези остатъчни вещества се срещат 

рядко в суровото палмово масло и ако 

присъстват, винаги са в рамките на 

законово определените граници. 

В Регламент № 396/2005 са определени границите за 

остатъчни вещества от пестициди. Този регламент 

допуска използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана безопасността на 

фуражите. 

  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 
или 

родентициди 

над МДГОВ. 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

така, както 

са изброени 

в Директива 

2002/32/ЕО 

относно 

нежеланите 

вещества в 

храните за 

животни 

Х    Някои от забранените пестициди може 

да присъстват в околната среда. 

Вероятността да бъдат открити в 

суровото палмово масло или масло от 

палмова ядка обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени границите за 

редица остатъчни вещества от пестициди във фуражите. 

  

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка  

 5. Хидрогениране на дестилати на палмови мастни киселини  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Никел  Х Ниска Висока 3 Никелът се използва като катализатор при 

хидрогенирането (втвърдяването) на 

продукти от масло.  

 Технологичните спомагателни 

вещества, които влизат в пряк контакт с 

маслото, трябва да са за хранителна 

употреба или с качество, подходящо за 

хранителни цели. 

Втвърденият продукт да се филтрува. 

 

Съдържанието на никел във 

втвърдените продукти от масло 

от членовете на FEDIOL е доста 

под 20 части на милион. 

Конгенери на 

диоксина, 

преобразувани 

в такива с по-

висока 

токсичност 

Х Средна Висока 4 Хидрогенирането с никел може да 

преобразува конгенери на диоксина в по-

токсични такива. 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите хидрогенирани дестилати на 

палмови мастни киселини за фуражи се 

изпитват във връзка със сумата от диоксини 

и диоксиноподобни PCB.  
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 

 

A. Транспорт на гроздове от плодове и палмови ядки до пресовъчната инсталация 

и съхранение на палмови ядки* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Чужди тела Ф    Чужди тела, като 
камъчета от мръсни камиони и 
частици стъкло, умрели гризачи 
и листа от дървета, може да 
присъстват. 

  Товарните отделения на транспортните 
средства трябва да са изчистени от 
остатъци от предходния товар преди 
натоварването на гроздовете от плодове. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 

 

 

Ново 

Б. 

Транспорт на палмово масло и масло от палмова ядка и получени от тях 

продукти за фуражно приложение посредством автомобилна или 

железопътна цистерна, шлеп или каботажен кораб (изключват се 

презокеанските плавателни съдове). 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване 

от предходен 

товар 

        

- Автомобилни 
и 
железопътни 
цистерни, 
шлепове  

Х Средна Висока 4 Автомобилните цистерни и шлеповете може да са 

били използвани за продукти, които не са 

съвместими с храни или фуражи, като 

нефтохимикали. 

 Автомобилните цистерни и шлеповете, 

които не са специално предназначени за 

транспорт на храни или фуражи, следва 

да преминават през валидирана 

процедура на почистване. 

 

— Автомобилни 

цистерни, 

резервоарни 

контейнери, 

железопътни 

цистерни и 

шлепове, 

следващи 

нормите на ЕС 

за транспорт на 

храни 

Х Ниска Висока 3 Транспортът на по-голямата част от растителните 

масла се осъществява с транспортни средства, 

специално предназначени за храни. 

В Регламент (ЕО) № 852/2004 относно 

хигиената на храните се изисква транспортът 

на течни храни с автомобилни и железопътни 

цистерни и шлепове да бъде специално 

предназначен за тези храни. 

 

Практическо ръководство за работа на FEDIOL 

относно транспорта с автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на мазнини и масла в 

насипно състояние за пряка употреба в храни 

(справочен номер 07COD138). 

Предходните товари да се проверят по 

методиката в практическото ръководство 

на FEDIOL за предходни товари с оглед 

на транспортните средства и облицовката 

на цистерните и резервоарите (справочен 

номер 07COD143F). 

 

— Каботажни 

кораби-

цистерни, 

следващи 

нормите на ЕС 

Х Ниска Висока 3 Каботажните кораби-цистерни, пренасящи масла и 

мазнини по време на кратки курсове в ЕС, трябва 

като абсолютен минимум да са превозвали като 

последен товар храна или продукт, включен в 

списъка на ЕС за приемливите последно 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число процедурите за 

Предходните товари да се проверят по 

методиката в практическото ръководство 

на FEDIOL за предходни товари с оглед 

на транспортните средства и облицовката 

на цистерните и резервоарите (справочен 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка за транспорт на 

храни 

превозвани товари съгласно Директива 96/3/ЕО. работа на FOSFA). номер 07COD143F). Удостоверение на 

FOSFA за съответствие, чистота и 

пригодност на корабните резервоари, 

издадено от проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение 

на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен 

негов представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне на 

товари. 

Замърсяване 

от почистващи 

препарати 

        

— Автомобилни 

и железопътни 

цистерни, 

шлепове 

Х Средна Средна 3 Повишен риск на почистващите станции, където на 

едно място се почистват както резервоари за 

фуражи, така и такива за химикали. 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (справочен номер 

14COD152). 

 

 

Да се прилагат добри практики за 

почистване на резервоарите. 

 

. 

 

 

 

— Каботажни 

кораби-цистерни 

Х Средна Средна 3 Повишен риск, в случай че каботажният кораб не е 

специално предназначен за фуражи или храни. 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число процедурите за 

работа на FOSFA). 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и пригодност на 

корабните резервоари, издадено от 

проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение 

на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен 

негов представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне на 

товари.  

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

140 

 

Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка Подгряващи 

или охлаждащи 

течности от 

оборудването 

        

— Автомобилни 

цистерни  

Х Ниска Висока 3 Използват се резервоари от неръждаема стомана, 

които се загряват от охлаждащата вода от мотора 

през система от двойни стени (а не намотки).  

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (14COD152). 

Използването на подгряващи течности в 

системи за пряко нагряване е забранено. 

 

— Железопътни 

цистерни, 

шлепове-

цистерни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Каботажни 
кораби-
цистерни 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

Ниска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниска 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на транспорт, вероятността от 

изтичане на подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

 

 

 

 

 

Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на транспорт, вероятността от 

изтичане на подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (14COD152) (в това число 

процедурите за работа на FOSFA). 

Подгряващите намотки в железопътните 

цистерни трябва да са от неръждаема 

стомана. 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо.  

 

 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Препоръчва 

се 

използването 

на 

подгряване с 

гореща вода 

или пара. 

Чужди тела Ф Средна Средна 3   В план за качеството следва да се 

изисква товарене на автомобилните 

цистерни с рафинирани масла под 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка покрив. 

Подправяне Х/Ф/Б Средна Средна 3 Подправяне с минерални масла се е случвало при 

транспорт на масла в държавите им на произход. 

Практическо ръководство за работа на FEDIOL 

относно транспорта с автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на мазнини и масла в 

насипно състояние за пряка употреба в храни 

(справочен номер 07COD138) 

Да се анализират всички входящи 

партиди. 

 

Да се прилагат минималните 

задължителни изисквания съгласно 

Практическото ръководство за работа на 

FEDIOL относно транспорта с 

автомобилен превоз и в резервоарни 

контейнери на мазнини и масла в насипно 

състояние за пряка употреба в храни 

(справочен номер 07COD138), като 

наличие на информация за 

местоположенията на камиона по време 

на курса и пломбиране на цистерната. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка  

 В. Съхранение на палмово масло и масло от палмова ядка 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване 

поради липса 

на 

сегрегиране 

(замърсяване 

от предходни 

товари, 

използване на 

неправилни 

свръзки, 

споделено 

оборудване) 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е приложима спрямо 

терминали, които съхраняват както химикали, така и 

растителни масла. Рискът е по-малък, когато 

терминалът прилага списъка на ЕС за приемливите 

предходни товари при морски транспорт спрямо 

съхранението на растителни масла. Най-малък е 

рискът, когато растителните масла се съхраняват в 

резервоари, които са специално предназначени за 

съхранение на храни. 

Терминалите в ЕС, които съхраняват масла и 

мазнини за хранително приложение, са 

задължени да прилагат HACCP (Регламент 

(ЕО) № 852/2004) 

 

 Специализирани резервоари за 

съхранение на храни или фуражи. В 

противен случай резервоарите за 

съхранение трябва да спазват като 

минимум правилата на ЕС относно 

предходните товари, които са определени 

по отношение на морския транспорт в 

Директива 96/3/ЕО. 

 

Замърсяване 

от 

почистващи 

препарати 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е приложима спрямо 

терминали, които съхраняват както химикали, така и 

растителни масла. Те може да не използват 

почистващи препарати, подходящи за употреба в 

хранително-вкусовата промишленост. При терминалите 

в ЕС, които прилагат HACCP и съхраняват 

растителните масла отделно от химикалите, 

вероятността от използване на неподходящи 

почистващи препарати е много ниска. 

 Почистващите препарати трябва да бъдат 

подходящи за използване в хранително-

вкусовата промишленост. 

 

 

Разтворител 

от покритие 

Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, мигриращи в 

маслото, които могат накрая да се озоват в дестилатите 

на мастните киселини по време на рафинирането 

 Да се използват резервоари от 

неръждаема стомана или в случай че се 

използват резервоари с първично 

покритие, да не се зареждат с дестилати 

на мастните киселини 

 

Подгряващи 

течности от 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват токсични подгряващи 

течности. Въпреки това поради относително ниските 

 Ако са използвани подгряващи течности, 

дружеството, което осигурява 

Препоръчва се 

използването на 
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 
неизправно 

оборудване 

температури на нагряване, прилагани по време на 

съхранение, вероятността от изтичане на подгряващи 

течности в продукта е ниска. 

съхранението, трябва да предвиди 

документиране на чистите загуби и да ги 

анализира, ако е необходимо.  

подгряване с 

вода и пара. 

Злоупотреба 

с добавки 

Х Ниска Висока 3 Добавки, разрешени за масла, предназначени за храни, 

са вложени в масла, предназначени за фуражи, или 

обратното, като те може да не са одобрени за тази 

друга употреба. 

 Да се определят ясни спецификации 

относно употребата на добавки 

 

Подправяне с 

минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е случвало в 

държавите по произход. Контролът бе засилен и сега 

вероятността от подправяне е намаляла. 
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка 

 

Г. Транспорт на палмово масло и масло от палмова ядка с презокеански 

плавателен съд  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСК

А  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване 

при 

транспорт 

        

— 

Замърсяване 

от предходни 

товари, 

присъстващо в 

резервоари 

или тръби 

Х Средна  Средна 3  Презокеанските плавателни съдове, 

пренасящи годни за консумация масла и 

мазнини към ЕС, трябва като абсолютен 

минимум да са превозвали като последен 

товар храна или продукт, включен в списъка 

на ЕС за приемливите последно превозвани 

товари съгласно Директива 96/3/ЕО. 

С Директива 96/3/ЕО (дерогация от Регламент 

(ЕО) № 852/2004) се изисква предходните 

товари да се проверяват.   

 

 

В договорите на FOSFA се предвижда 

задължение за продавача да информира 

купувача какви са били трите предходни товара 

по време на морския транспорт на масла и 

мазнини. 

 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (справочен номер 14COD152) 

(в това число процедурите за работа на FOSFA). 

 

ЕС не е регламентирал морския транспорт на 

масла и мазнини за фуражно приложение. 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и пригодност на 

корабните резервоари, издадено от 

проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение 

на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен 

негов представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне на 

товари. 

 

       Използването на специализирани 

тръбопроводи при товарене и 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Фуражи 
Оценка на риска по веригата на продуктите от палмово масло и 

масло от палмова ядка разтоварване. 

— 

Замърсяване 

от почистващи 

препарати  

Х Ниска  Висока 3 Дружествата, занимаващи се с морски 

транспорт, обикновено се придържат към 

добрите практики. 

 Да се проверява корабният дневник.   

Разтворител 

от покритие 

Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, 

мигриращи в маслото, които могат накрая да 

се озоват в дестилатите на мастните 

киселини по време на рафинирането 

 Да се използват резервоари от 

неръждаема стомана или в случай че се 

използват резервоари с първично 

покритие, да не се зареждат с дестилати 

на мастните киселини 

 

Подгряващи 

течности от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

транспорт, вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е ниска. 

Практическо ръководство на FEDIOL относно 

транспорта в насипно състояние на масла и 

мазнини към или във вътрешността на 

Европейския съюз (в това число процедурите за 

работа на FOSFA). 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с вода и 

пара. 

Хидравлични 

масла от 

преносими 

помпи 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла от преносими помпи 

може да са токсични. 

 Използването на преносими помпи с ясно 

разделение на хидравличния мотор от 

помпата. Ако това не е така, трябва да се 

използват хидравлични масла с качество, 

предназначено за хранителни цели. 

Хидравличните 

мотори, които са 

пряко свързани с 

помпата, допускат 

нежелани течове на 

хидравлично масло в 

растителното масло 

при повреда на 

уплътненията. 

Подправяне с 

минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало в държавите по произход. 

Контролът бе засилен и сега вероятността 

от подправяне е намаляла. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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Съхранение 

(Б) Транспорт 

(Г) Транспорт с 
презокеански 
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9. Оценка на риска по веригата на продуктите от кокосово масло 

 1. Производство на кокосови орехи* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, 

т.е. остатъчни вещества 

от хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ. 

Х    Държавите — износителки на кокосово масло 

(Филипини, Индонезия и др.), работят с 

позитивни списъци за използването на пестициди 

по време на отглеждането, които по отношение 

на някои вещества може да са в конфликт с 

европейското законодателство относно 

остатъчните вещества от пестициди. До момента 

не са засичани остатъчни вещества от пестициди 

в кокосово масло.  

С Регламент (ЕО) № 396/2005 се забранява пускането в 

обращение на стоки, които не съответстват на 

определените в приложенията МДГОВ. В приложение I 

към Регламент (ЕО) № 178/2006 са изброени 

хранителните и фуражните продукти, спрямо които се 

прилагат границите за остатъчни вещества от 

пестициди. С Регламент № 149/2008 се въвеждат 

приложения II, III и IV, в които се определят МДГОВ за 

продуктите, изброени в приложение I  

  

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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 2. Сушене на копра при първично производство* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители, причинени от 

сушенето   

        

— ПАВ Х    Плантациите сушат копрата на открит огън, който 

е източник на замърсяване с ПАВ на копрата. 

  Сушенето на слънце или непрякото 

сушене с топлообменници 

(избягвайки замърсяване на копрата 

с отработени газове) предотвратява 

замърсяването с ПАВ. 

Съвместният експертен комитет на 

ФАО/СЗО по добавките в храните 

(СЕКДХ) препоръчва прякото сушене 

да се замени с непряко. При пряко 

подгряване добрите производствени 

практики препоръчват да не се 

използват отпадъчни продукти като 

гориво за пряко сушене. 

Температурата и времето следва да 

се контролират, за да се избегне 

образуването на ПАВ. Оборудването 

трябва да се поддържа чисто и в 

изправност. 

— диоксин Х    Плантациите сушат копрата на открит огън, който 

е източник на замърсяване с диоксин на копрата. 

Практическо ръководство за 

предотвратяване и намаляване на 

замърсяването с диоксин и 

диоксиноподобни PCB в храни и 

фуражи (Codex CAC/RCP 62-2006). 

 Отпадъчни продукти не трябва да се 

използват като гориво за пряко 

сушене. 

— минерално масло Х    Тъй като копрата се суши покрай пътищата, тя 

може да поеме разлято минерално масло.  
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- Афлатоксини Х    Афлатоксини могат да се образуват, когато 

копрата не е достатъчно изсушена.  

В Директива 2002/32/ЕО се определя 

граница 0,02 mg/kg за афлатоксин B1 в 

копра и продукти, получени от нея (въз 

основа на продукт със съдържание на влага 

12%). 

 FEDIOL препоръчва сушене на 

слънце или (за предпочитане) 

непряко сушене на копрата до 

достигане на максимално количество 

влага 6%.  

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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 3. Пресоване или екстрахиране на копра* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА 

МЯРКА   
ЗАБЕЛЕЖКИ  

Токсични съединения от 

хексан 

Х    Някои пресовъчни инсталации за кокосово 

масло използват хексан като разтворител 

за екстракция на сурово масло. 

Промишленият хексан може да съдържа 

токсични съединения.  

В Директива 88/344/ЕИО се определят 

критериите за чистота за използването на 

хексан при производството на храни. 

 Хексанът за екстракция на масла трябва да е 

с качество, предназначено за хранителни 

цели. 

Хидравлични масла или 

смазочни материали от 

неизправно оборудване 

Х    Хидравличните масла и смазочните 

материали може да съдържат токсични 

съединения. 

  Замърсяването на продукта с хидравлични 

масла или смазочни материали, които не са 

предназначени за хранителни цели, трябва да 

се избягва при всички случаи, като например 

се записват използваните количества. 

Рискът от замърсяване на продукта с 

хидравлични масла и смазочни материали за 

хранителни цели трябва да се сведе до 

минимум.  

Чужди тела Ф    Може да присъстват чужди тела.   Следва да е налице система за премахване на 

всякакъв чужд материал. 

Рециклиране на 

замърсена мазнина от 

уловители на мазнини в 

отпадъчни води  

Х    Отпадъчните води може да съдържат 

химични замърсители. 

  Мазнината от уловители на мазнини в 

отпадъчни води трябва да е насочена за 

употреба, различна от храни и фуражи, освен 

в случаите на специализирани уловители на 

мазнини от отработената вода. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. раздел г) „Анализ на риска“, точка 2.3 за повече 

информация.  
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 3.1. Производство на сурово кокосово масло* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

ПАВ Х    Концентрация на ПАВ в суровото кокосово 

масло по време на пресоването на копрата. 

FOSFA разполага с незадължителна схема 

за допустимост за сурово кокосово масло 

при равнища на бензо[a]пирен над 50 μg/kg. 

 За кокосовото масло GMP+ International посочва 

граница 400 микрограма на килограм за 

четирите ПАВ — бензо[a]пирен, 

бензо[a]антрацен, бензо[b]флуорантен и хризен. 

OVOCOM (добра производствена практика) 

посочва граница за бензо[a]пирен 50 микрограма 

на килограм за фуражни мазнини. 

Диоксин Х    Прякото сушене на копрата е потенциален 

източник на замърсяване с диоксин.  

  Данните от мониторинга показват, че в 

зависимост от произхода си суровото кокосово 

масло е изложено на риск от съдържание на 

диоксин, надвишаващо законово определените 

граници за този замърсител във фуражни 

суровини.  

Минерални масла Х    Тъй като копрата се суши покрай пътищата, 

тя може да поеме разлят дизел, който се 

концентрира в суровото масло по време на 

пресоването му. 

  Според нормите на добрата производствена 

практика в Нидерландия границата за 

съдържание на C(10-40) в масла и мазнини е 400 

mg/kg. 

Афлатоксини Х    Когато неподходящо изсушена копра се 

съхранява в продължение на няколко дни, 

може да се образуват афлатоксини. 

Валежите от дъжд по време на 

съхранението и транспорта ускоряват 

образуването на афлатоксини. Някои се 

пренасят в суровото кокосово масло по 

време на пресоването на копрата. 

   

Остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

Х    В суровото кокосово масло са откривани 

остатъчни вещества от пестициди.  

С Регламент (ЕО) № 396/2005 се забранява 

пускането в обращение на стоки, които не 

съответстват на определените в 
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инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ 

приложенията МДГОВ. Този регламент 

допуска използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на храните. В 

позицията на FEDIOL (11SAF181) се 

заключава, че въз основа на средното 

съдържание на масло в кокосовите орехи, 

което е 20%, следва да се използва фактор 

на преработка  

5, за да се установи МДГОВ в кокосовото 

масло. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. раздел г) „Анализ на риска“, точка 2.3 за повече 

информация. 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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  Съоръжения: рафиниране и преработка на кокосово масло  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Хидравлични масла 

или смазочни 

материали от 

оборудването 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла и смазочните материали 

може да съдържат токсични съединения. 

 Програмата — предпоставка следва да гарантира, че 

замърсяването на продукт с хидравлични масла или 

смазочни материали за нехранителни цели се избягва, а 

рискът от замърсяване на продукта с хидравлични масла и 

смазочни материали за хранителни цели е сведен до 

минимум. Програмата — предпоставка би могла да включва 

записване на използваните количества. 

 

Замърсители във 

водата, като PFOS и 

PFOA 

 

Х Ниска Средна 2 В процесите на раздробяване и рафиниране се 

използва вода. 

За производството на фуражи 

съгласно Регламент (ЕО) № 183/2005 

използваната вода трябва да е с 

подходящо качество. 

  

Почистващи 

препарати и 

химикали за 

котелни инсталации 

Х Средна Средна 3 Почистващи препарати и пара (при използване 

на химикали за котелни инсталации) влизат в 

контакт с продукта. 

 Почистващите препарати, използвани в производствената 

система, следва да се отмиват. Почистващите препарати и 

химикалите за котелни инсталации трябва да бъдат 

подходящи за използване в хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

Подгряващи 

течности от 

оборудването 

 

Х Средна Висока 4 Подгряващи течности може все още да се 

използват от субекти, които не са членове на 

FEDIOL. 

Съгласно Практическото 

ръководство на FEDIOL относно 

подгряването на годни за консумация 

масла по време на преработка 

използването на подгряващи 

течности не се допуска. 

Да се използва гореща вода или подгряване с пара. В 

противен случай контролна мярка следва да осигурява, че 

замърсяването на продукт с подгряващи течности се 

избягва. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
http://www.fediol.eu/data/d0232.pdf
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Оценка на риска по веригата на продуктите от кокосово масло 

  

 4. Рафиниране 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсители в 

технологичните 

спомагателни вещества 

(алкални разтвори, 

киселини), като например 

живак в сода каустик. 

Х Ниска Висока 3 Технологичните спомагателни вещества 

влизат в контакт с продукта. 

 Технологичните спомагателни вещества, 

които влизат в пряк контакт с маслото, трябва 

да са с качество, подходящо за хранителни 

цели, или да са за хранителна употреба. 
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Оценка на риска по веригата на продуктите от кокосово масло 

 4.1 Производство на рафинирано кокосово масло 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  

КЛАС. 

НА 

РИСКА  

ОБОСНОВКА  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ 

И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

ПАВ Х Висока Средна 4 Суровото кокосово масло може да бъде 

сериозно замърсено с ПАВ поради лоши 

практики при сушенето. 

В Регламент (ЕО) № 1881/2006 се определя 

граница 2,0 μg/kg за бензо[a]пирен в 

растителни и животински мазнини, 

предназначени за директна консумация от 

човека или за влагане като съставка при 

производството на храни. 

Количеството добавен активен 

въглен и интензитетът на 

процеса на дезодорация 

трябва да бъдат достатъчни 

за отстраняването както на 

тежките, така и на леките ПАВ. 

За кокосовото масло GMP+ International 

посочва граница 400 микрограма на 

килограм за четирите ПАВ — 

бензо[a]пирен, бензо[a]антрацен, 

бензо[b]флуорантен и хризен. 

OVOCOM (добра производствена 

практика) посочва граница за 

бензо[a]пирен 50 микрограма на килограм 

за фуражни мазнини. 

Диоксин и 

диоксиноподобни 

PCB 

Х Ниска Висока 3 Сушенето на копрата и белилната пръст са 

потенциален източник на замърсяване с 

диоксин на маслото. За суровото кокосово 

масло от Папуа Нова Гвинея е установен 

висок риск от замърсяване с диоксин. Дозата 

на белилната пръст по време на 

рафиниране е само 1—3%. Диоксинът се 

изпарява частично по време на дестилация. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 0,75 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на сумата на 

диоксин и диоксиноподобни PCB — до 1,5 

ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ). 

 

FEDIOL разработи Практическо ръководство 

за условията за закупуване на прясна 

белилна пръст за рафиниране на масла, 

което включва максимална граница за 

диоксин и диоксиноподобни PCB 1,5 ng/kg 

(СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) като горна 

гранична стойност. 

Да се закупува прясна 

белилна пръст от доставчици, 

които отговарят на 

спецификациите на FEDIOL 

така, както са посочени в 

Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна белилна 

пръст за рафиниране на 

масла. 

 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди над 

МДГОВ, т.е. 

остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

Х Средна Средна 3 В кокосовото масло са откривани остатъчни 

вещества от пестициди. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите. 

Да се проверява входящото 

сурово кокосово масло или 

рафинираното масло. 

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над 

МДГОВ. 

Този регламент допуска използването на 

фактор на преработка/концентрация за 

разрешените пестициди в преработени 

продукти, при условие че е гарантирана 

безопасността на храните. В позицията на 

FEDIOL (11SAF181) се заключава, че въз 

основа на средното съдържание на масло в 

кокосовите орехи, което е 20%, следва да се 

използва фактор на преработка  

5, за да се установи МДГОВ в кокосовото 

масло. 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди така, 

както са изброени в 

Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите 

вещества в храните 

за животни 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може да 

присъстват в околната среда. Вероятността 

да бъдат открити в суровото кокосово масло 

обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни вещества от 

пестициди във фуражите. 

  

Афлатоксини 

 

 

Х Много ниска Висока 2 Суровото кокосово масло може да бъде 

замърсено със следи от афлатоксин.  

В Директива 2002/32/ЕО се определя 

граница 0,02 mg/kg за афлатоксин B1 в 

копра и продукти, получени от нея (въз 

основа на продукт със съдържание на влага 

12%). 

Да се валидира процесът на 

рафиниране за отстраняване 

на афлатоксини. 

Афлатоксините изчезват при нормални 

условия на рафиниране.  

Чужди материали  Ф Средна Средна 3 Може да присъстват чужди материали.  Да се прилагат хигиенни 

практики (например затворени 

системи) и да се филтрува 

преди натоварване. 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_11SAF181_3578.pdf
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Оценка на риска по веригата на продуктите от кокосово масло 

 4.2 Физическо рафиниране: производство на дестилати на кокосовите мастни киселини  

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

ПАВ Х Висока Средна 4 Леките ПАВ се концентрират в дестилата на 

мастните киселини по време на дезодорацията. 

Тежките ПАВ се отстраняват при прибавянето 

на активен въглен. 

 Несъответстващ продукт не бива 

да се влага във фуражи. 

За кокосовото масло GMP+ 

International посочва граница 400 

микрограма на килограм за четирите 

ПАВ — бензо[a]пирен, 

бензо[a]антрацен, 

бензо[b]флуорантен и хризен. 

OVOCOM (добра производствена 

практика) посочва граница за 

бензо[a]пирен 50 микрограма на 

килограм за фуражни мазнини. 

Диоксин  Х Висока Висока 4 Сушенето на копрата и белилната пръст са 

потенциален източник на замърсяване с 

диоксин. За суровото кокосово масло от Папуа 

Нова Гвинея е установен висок риск от 

замърсяване с диоксин. Дозата на белилната 

пръст по време на рафиниране е само 1—3%. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието 

на диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 

0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на 

сумата на диоксин и диоксиноподобни 

PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

Продуктите, предназначени за хранене 

на животни, съдържащи равнище на 

нежелани вещества, което надвишава 

законово установената граница, не могат 

да се смесват с цел разреждане със 

същите или други продукти, 

предназначени за хранене на животни 

(Директива 2002/32/ЕО). 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите дестилати на мастни 

киселини за фуражи се изпитват във 

връзка със сумата от диоксини и 

Позитивно освобождаване на 

партиди деодестилати или 

обработване с активен въглен за 

филтруване на диоксина.  

 

Да се закупува прясна белилна 

пръст от доставчици, които 

отговарят на спецификациите на 

FEDIOL така, както са посочени в 

Практическото ръководство на 

FEDIOL за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за 

рафиниране на масла. 
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диоксиноподобни PCB.  

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за рафиниране 

на масла, което включва максимална 

граница за диоксин и диоксиноподобни 

PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

над МДГОВ, 

т.е. 

остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди 

или 

родентициди 

над МДГОВ. 

Х Средна Средна 3 В суровото кокосово масло са откривани 

остатъчни вещества от пестициди 

(хлорпирифос-етил, малатион). 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на 

фуражите. 

Да се проверява входящото сурово 

кокосово масло или дестилатът на 

мастните киселини. 

 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди 

така, както 

са изброени 

в Директива 

2002/32/ЕО 

относно 

нежеланите 

вещества в 

храните за 

животни 

Х Ниска Висока 3 Някои от забранените пестициди може да 

присъстват в околната среда. Вероятността да 

бъдат открити в суровото кокосово масло обаче 

е много ниска, но се концентрират в 

дестилатите на мастните киселини по време на 

физическото рафиниране. 

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни 

вещества от пестициди във фуражите. 

Несъответстващ продукт не бива 

да се влага във фуражи. 

 

         

 

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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 4.3. 

Химично рафиниране: производство на кокосови неутрализационни утайки и 

масла, съдържащи киселини, свободни от деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

ПАВ 

 

Х Висока Средна 4 По време на химичното рафиниране 

съдържанието на ПАВ на мастните киселини 

се очаква да бъде сходно с това на суровото 

кокосово масло.  

 Несъответстващ продукт 

не бива да се влага във 

фуражи. 

За кокосовото масло GMP+ 

International посочва граница 400 

микрограма на килограм за четирите 

ПАВ — бензо[a]пирен, 

бензо[a]антрацен, 

бензо[b]флуорантен и хризен. 

OVOCOM (добра производствена 

практика) посочва граница за 

бензо[a]пирен 50 микрограма на 

килограм за фуражни мазнини. 

Остатъчни вещества от 

пестициди над МДГОВ, т.е. 

остатъчни вещества от 

хербициди, инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди над МДГОВ. 

Х Ниска Средна 2 До момента не са засичани остатъчни 

вещества от пестициди в суровото кокосово 

масло. 

В Регламент № 396/2005 са 

определени границите за остатъчни 

вещества от пестициди. Този регламент 

допуска използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди 

в преработени продукти, при условие 

че е гарантирана безопасността на 

фуражите. 

  

Остатъчни вещества от 

пестициди така, както са 

изброени в Директива 

2002/32/ЕО относно 

нежеланите вещества в 

храните за животни 

Х Много ниска Висока 2 Някои от забранените пестициди може да 

присъстват в околната среда. Вероятността да 

бъдат открити в суровото кокосово масло 

обаче е много ниска.  

В Директива 2002/32/ЕО са определени 

границите за редица остатъчни 

вещества от пестициди във фуражите. 

  

Афлатоксини Х Ниска Висока 3 Афлатоксините се премахват чрез обработка 

на суровото масло с използвана белилна 

пръст и активен въглен.  

Афлатоксините са разтворими във вода. По 

В Директива 2002/32/ЕО се определя 

граница 0,02 mg/kg за афлатоксин B1 в 

копра и продукти, получени от нея (въз 

основа на продукт със съдържание на 
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време на химичното рафиниране всички 

оставащи афлатоксини се отстраняват от 

маслото и се концентрират в деодестилатите. 

влага 12%). 

Диоксин Х Висока Висока 4 Присъствието на диоксин зависи от произхода 

на суровото кокосово масло.  

 Позитивно 

освобождаване. 
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Оценка на риска по веригата на продуктите от кокосово масло 

 4.4 Химично рафиниране: производство на кокосови деодестилати 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

         

ПАВ Х Висока Средна 4 Леките ПАВ се концентрират в дестилатите по 

време на дезодорацията. Тежките ПАВ се 

отстраняват при прибавянето на активен 

въглен. 

 Несъответстващ продукт не 

бива да се влага във 

фуражи. 

За кокосовото масло GMP+ International 

посочва граница 400 микрограма на 

килограм за четирите ПАВ — бензо[a]пирен, 

бензо[a]антрацен, бензо[b]флуорантен и 

хризен. 

OVOCOM (добра производствена практика) 

посочва граница за бензо[a]пирен 50 

микрограма на килограм за фуражни 

мазнини. 

Диоксин  Х Средна Висока 4 Белилната пръст е потенциален източник на 

замърсяване с диоксин по време на 

рафинирането на маслото. По време на 

химичното рафиниране диоксините се 

концентрират в деодестилатите. 

В Директива 2002/32/ЕО съдържанието на 

диоксин във фуражни суровини от 

растителен произход се ограничава до 

0,75 ng/kg (СЗО-PCDD/F-TEQ), а на 

сумата на диоксин и диоксиноподобни 

PCB — до 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-

TEQ). 

 

Продуктите, предназначени за хранене на 

животни, съдържащи равнище на 

нежелани вещества, което надвишава 

законово установената граница, не могат 

да се смесват с цел разреждане със 

същите или други продукти, 

предназначени за хранене на животни 

(Директива 2002/32/ЕО). 

 

Съгласно Регламент № 225/2012 за 

изменение на Регламент № 183/2005 

 

Деодестилатите от 

химичното рафиниране са 

забранени за ползване във 

фуражи, освен ако не са 

обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата 

на диоксин са под 

границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО 

относно нежеланите 

вещества (вж. също 

информационния фиш на 

FEDIOL относно 

обработените 

деодестилати за ползване 

във фуражи, справочен 

номер 12SAF196).  

Мастните продукти, 

получени от процесите на 

периодично рафиниране, 
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относно хигиената на фуражите 100% от 

партидите деодестилати за фуражи се 

изпитват във връзка със сумата от 

диоксини и диоксиноподобни PCB.  

 

FEDIOL разработи Практическо 

ръководство за условията за закупуване 

на прясна белилна пръст за рафиниране 

на масла, което включва максимална 

граница за диоксин и диоксиноподобни 

PCB 1,5 ng/kg (СЗО-PCDD/F-PCB-TEQ) 

като горна гранична стойност. 

комбиниращи стъпки на 

физическо и химично 

рафиниране в едно и също 

оборудване, може да бъдат 

използвани за фуражни 

цели, при условие че има 

аналитично доказателство, 

показващо, че се спазват 

границите за диоксин и 

остатъчни вещества от 

пестициди. 

 

Да се закупува прясна 

белилна пръст от 

доставчици, които 

отговарят на 

спецификациите на FEDIOL 

така, както са посочени в 

Практическото ръководство 

на FEDIOL за условията за 

закупуване на прясна 

белилна пръст за 

рафиниране на масла. 

 

Остатъчни 

вещества от 

пестициди над 

МДГОВ, т.е. 

остатъчни 

вещества от 

хербициди, 

инсектициди, 

фунгициди или 

родентициди 

над МДГОВ. 

Х Ниска Средна 3 До момента не са засичани остатъчни 

вещества от пестициди в суровото кокосово 

масло. 

В Регламент № 396/2005 са определени 

границите за остатъчни вещества от 

пестициди. Този регламент допуска 

използването на фактор на 

преработка/концентрация за пестициди в 

преработени продукти, при условие че е 

гарантирана безопасността на фуражите. 

  

Остатъчни 

вещества от 

Х Средна Висока 4 Някои от забранените пестициди може да 

присъстват в околната среда. Вероятността да 

В Директива 2002/32/ЕО са определени Деодестилатите от  

http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
http://www.fediol.eu/data/141822794214COD376%20Code%20of%20Practice%20on%20the%20purchase%20conditions%20of%20FBE%20and%20filter%20aids%20-%20December%202014.pdf
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пестициди така, 

както са 

изброени в 

Директива 

2002/32/ЕО 

относно 

нежеланите 

вещества в 

храните за 

животни 

бъдат открити в суровото кокосово масло 

обаче е много ниска, но се концентрират в 

дестилатите по време на рафиниране. 

границите за редица остатъчни вещества 

от пестициди във фуражите. 

химичното рафиниране са 

забранени за ползване във 

фуражи, освен ако не са 

обработени така, че да се 

гарантира, че равнищата 

на остатъчни вещества от 

пестициди са под 

границите, определени в 

Директива 2002/32/ЕО 

относно нежеланите 

вещества (вж. също 

информационния фиш на 

FEDIOL относно 

обработените 

деодестилати за ползване 

във фуражи, справочен 

номер 12SAF196). 
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 A. Съхранение на копра и транспорт на копра до пресовъчната инсталация* 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Афлатоксини Х    Когато неподходящо изсушена копра се 

съхранява в продължение на няколко дни, 

може да се образуват афлатоксини. 

Валежите от дъжд по време на съхранението 

и транспорта ускоряват образуването на 

афлатоксини. 

  Дружествата за съхранение и транспорт 
трябва да предпазват копрата 
от валежи от дъжд и морска вода. 
Проветряване по време на съхранение. 
 
Ако копрата се преработи веднага след 
прибиране на реколтата, рискът от 
образуване на афлатоксини е нисък. 

Чужди тела Ф    Чужди тела, като камъчета от мръсни камиони 

и частици стъкло, умрели гризачи и листа от 

дървета, може да присъстват. 

  Пресовъчните инсталации трябва да 
инспектират 
входящата копра и да 
отстраняват чуждите тела. 

* Оценката на рисковете извън ЕС не попада в обхвата на настоящия документ. Вж. методологическия документ, точка 2.3 за повече 

информация. 
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Ново 

Б. 

Транспорт на кокосово масло и получени от него продукти за фуражно 

приложение посредством автомобилна или железопътна цистерна, шлеп или 

каботажен кораб (изключват се презокеанските плавателни съдове). 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  

КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване от 

предходен товар 

        

- Автомобилни и 
железопътни 
цистерни, 
шлепове  

Х Средна Висока 4 Автомобилните цистерни и шлеповете може 

да са били използвани за продукти, които не 

са съвместими с храни или фуражи, като 

нефтохимикали. 

 Автомобилните цистерни и шлеповете, 

които не са специално предназначени за 

транспорт на храни или фуражи, следва да 

преминават през валидирана процедура на 

почистване. 

 

— Автомобилни 

цистерни, 

резервоарни 

контейнери, 

железопътни 

цистерни и шлепове, 

следващи нормите 

на ЕС за транспорт 

на храни 

Х Ниска Висока 3 Транспортът на по-голямата част от 

растителните масла се осъществява с 

транспортни средства, специално 

предназначени за храни. 

В Регламент (ЕО) № 852/2004 

относно хигиената на храните 

се изисква транспортът на 

течни храни с автомобилни и 

железопътни цистерни и 

шлепове да бъде специално 

предназначен за тези храни. 

 

Практическо ръководство за 

работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен 

превоз и в резервоарни 

контейнери на мазнини и 

масла в насипно състояние за 

пряка употреба в храни 

(справочен номер 07COD138). 

Предходните товари да се проверят по 

методиката в практическото ръководство на 

FEDIOL за предходни товари с оглед на 

транспортните средства и облицовката на 

цистерните и резервоарите (справочен 

номер 07COD143F). 

 

— Каботажни кораби-

цистерни, следващи 

нормите на ЕС за 

Х Ниска Висока 3 Каботажните кораби-цистерни, пренасящи 

масла и мазнини по време на кратки 

курсове в ЕС, трябва като абсолютен 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

Предходните товари да се проверят по 

методиката в практическото ръководство на 

FEDIOL за предходни товари с оглед на 

 

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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транспорт на храни минимум да са превозвали като последен 

товар храна или продукт, включен в списъка 

на ЕС за приемливите последно превозвани 

товари съгласно Директива 96/3/ЕО. 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

транспортните средства и облицовката на 

цистерните и резервоарите (справочен 

номер 07COD143F). Удостоверение на 

FOSFA за съответствие, чистота и 

пригодност на корабните резервоари, 

издадено от проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение на 

FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен негов 

представител, приложима преди всяко 

товарене или прехвърляне на товари. 

Замърсяване от 

почистващи 

препарати 

        

— Автомобилни и 

железопътни 

цистерни, шлепове 

Х Средна Средна 3 Повишен риск на почистващите станции, 

където на едно място се почистват както 

резервоари за фуражи, така и такива за 

химикали. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152). 

 

 

Да се прилагат добри практики за 

почистване на резервоарите. 

 

. 

 

 

 

— Каботажни кораби-

цистерни 

Х Средна Средна 3 Повишен риск, в случай че каботажният 

кораб не е специално предназначен за 

фуражи или храни. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число 

процедурите за работа на 

FOSFA). 

Удостоверение на FOSFA за съответствие, 

чистота и пригодност на корабните 

резервоари, издадено от проверяващ, член 

на FOSFA. 

Комбинирано капитанско удостоверение на 

FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен негов 

представител, приложима преди всяко 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf


 

167 

 

Фуражи 

R 

 

 

 

Оценка на риска по веригата на продуктите от кокосово масло 

товарене или прехвърляне на товари.  

Подгряващи или 

охлаждащи 

течности от 

оборудването 

        

— Автомобилни 

цистерни  

Х Ниска Висока 3 Използват се резервоари от неръждаема 

стомана, които се загряват от охлаждащата 

вода от мотора през система от двойни 

стени (а не намотки).  

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (14COD152). 

Използването на подгряващи течности в 

системи за пряко нагряване е забранено. 

 

— Железопътни 

цистерни, шлепове-

цистерни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Каботажни кораби-
цистерни 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Ниска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниска 

Висока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

транспорт, вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е ниска. 

 

 

 

 

 

Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на 

нагряване, прилагани по време на 

транспорт, вероятността от изтичане на 

подгряващи течности в продукта е ниска. 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (14COD152). 

 

 

 

 

 

 

Практическо ръководство на 

FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и 

мазнини към или във 

вътрешността на Европейския 

съюз (14COD152) (в това 

число процедурите за работа 

Подгряващите намотки в железопътните 

цистерни трябва да са от неръждаема 

стомана. 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо.  

 

 

Ако са използвани подгряващи течности, 

превозвачът на маслото трябва да 

предвиди документиране на евентуални 

чисти загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо. 

Препоръчва се използването 

на подгряване с гореща вода 

или пара. 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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 на FOSFA). 

Чужди тела Ф Средна Средна 3   В план за качеството следва да се изисква 

товарене на автомобилните цистерни с 

рафинирани масла под покрив. 

 

Подправяне Х/Ф/Б Средна Средна 3 Подправяне с минерални масла се е 

случвало при транспорт на масла в 

държавите им на произход. 

Практическо ръководство за 

работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен 

превоз и в резервоарни 

контейнери на мазнини и 

масла в насипно състояние за 

пряка употреба в храни 

(справочен номер 07COD138) 

Да се анализират всички входящи партиди. 

 

Да се прилагат минималните задължителни 

изисквания съгласно Практическото 

ръководство за работа на FEDIOL относно 

транспорта с автомобилен превоз и в 

резервоарни контейнери на мазнини и 

масла в насипно състояние за пряка 

употреба в храни (справочен номер 

07COD138), като наличие на информация за 

местоположенията на камиона по време на 

курса и пломбиране на цистерната. 

 

 

  

http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
http://www.fediol.eu/data/fediol_07COD138_2012.pdf
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  В. Съхранение на кокосово масло 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ 

СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване поради 

липса на сегрегиране 

(замърсяване от предходни 

товари, използване на 

неправилни свръзки, 

споделено оборудване) 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е приложима спрямо 

терминали, които съхраняват както химикали, така 

и растителни масла. Рискът е по-малък, когато 

терминалът прилага списъка на ЕС за 

приемливите предходни товари при морски 

транспорт спрямо съхранението на растителни 

масла. Най-малък е рискът, когато растителните 

масла се съхраняват в резервоари, които са 

специално предназначени за съхранение на храни. 

Терминалите в ЕС, които съхраняват 

масла и мазнини за хранително 

приложение, са задължени да прилагат 

HACCP (Регламент (ЕО) № 852/2004) 

 

Специализирани резервоари за 

съхранение на храни или фуражи. В 

противен случай резервоарите за 

съхранение трябва да спазват като 

минимум правилата на ЕС относно 

предходните товари, които са 

определени по отношение на 

морския транспорт в Директива 

96/3/ЕО. 

 

Замърсяване от 

почистващи препарати 

Х Ниска Висока 3 Тази класификация на риска е приложима спрямо 

терминали, които съхраняват както химикали, така 

и растителни масла. Те може да не използват 

почистващи препарати, подходящи за употреба в 

хранително-вкусовата промишленост. При 

терминалите в ЕС, които прилагат HACCP и 

съхраняват растителните масла отделно от 

химикалите, вероятността от използване на 

неподходящи почистващи препарати е много 

ниска. 

 Почистващите препарати трябва да 

бъдат подходящи за използване в 

хранително-вкусовата 

промишленост. 

 

 

Разтворител от покритие Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични покрития, мигриращи в 

маслото, които могат накрая да се озоват в 

дестилатите на мастните киселини по време на 

рафинирането 

 Да се използват резервоари от 

неръждаема стомана или в случай 

че се използват резервоари с 

първично покритие, да не се 

зареждат с дестилати на мастните 

киселини 

 

Подгряващи течности от 

неизправно оборудване 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват токсични 

подгряващи течности. Въпреки това поради 

относително ниските температури на нагряване, 

прилагани по време на съхранение, вероятността 

 Ако са използвани подгряващи 

течности, дружеството, което 

осигурява съхранението, трябва да 

предвиди документиране на чистите 

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с 
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от изтичане на подгряващи течности в продукта е 

ниска. 

загуби и да ги анализира, ако е 

необходимо.  

вода и пара. 

Злоупотреба с добавки Х Ниска Висока 3 Добавки, разрешени за масла, предназначени за 

храни, са вложени в масла, предназначени за 

фуражи, или обратното, като те може да не са 

одобрени за тази друга употреба. 

 Да се определят ясни спецификации 

относно употребата на добавки 

 

Подправяне с минерално 

масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални масла се е случвало в 

държавите по произход. Контролът бе засилен и 

сега вероятността от подправяне е намаляла. 
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 Г. Транспорт на кокосово масло с презокеански плавателен съд 

ОПАСНОСТ  КАТ.  ВЕРОЯТНОСТ  ТЕЖЕСТ  
КЛАС. НА 

РИСКА  
ОБОСНОВКА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ И/ИЛИ ДОГОВОРНИ 

УСЛОВИЯ  
КОНТРОЛНА МЯРКА   ЗАБЕЛЕЖКИ  

Замърсяване при 

транспорт 

        

— Замърсяване от 

предходни товари, 

присъстващо в 

резервоари или 

тръби 

Х Средна  Средна 3  Презокеанските плавателни 

съдове, пренасящи годни за 

консумация масла и мазнини 

към ЕС, трябва като 

абсолютен минимум да са 

превозвали като последен 

товар храна или продукт, 

включен в списъка на ЕС за 

приемливите последно 

превозвани товари съгласно 

Директива 96/3/ЕО. 

С Директива 96/3/ЕО (дерогация от Регламент (ЕО) № 852/2004) 

се изисква предходните товари да се проверяват.   

 

 

В договорите на FOSFA се предвижда задължение за продавача 

да информира купувача какви са били трите предходни товара 

по време на морския транспорт на масла и мазнини. 

 

Практическо ръководство на FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и мазнини към или във 

вътрешността на Европейския съюз (справочен номер 

14COD152) (в това число процедурите за работа на FOSFA). 

Удостоверение на FOSFA за 

съответствие, чистота и пригодност на 

корабните резервоари, издадено от 

проверяващ, член на FOSFA. 

Комбинирано капитанско 

удостоверение на FOSFA, подписано от 

капитана/ръководителя на екипажа, или 

равностойна декларация, подписана от 

корабособственика или упълномощен 

негов представител, приложима преди 

всяко товарене или прехвърляне на 

товари 

 

       Използването на специализирани 

тръбопроводи при товарене и 

разтоварване. 

 

— Замърсяване от 

почистващи 

препарати  

Х Ниска  Висока 3 Дружествата, занимаващи се с 

морски транспорт, обикновено 

се придържат към добрите 

практики. 

 Да се проверява корабният дневник.   

Разтворител от 

покритие 

Х Ниска Висока 3 Разтворители от първични 

покрития, мигриращи в 

маслото, които могат накрая 

да се озоват в дестилатите на 

мастните киселини по време 

 Да се използват резервоари от 

неръждаема стомана или в случай че 

се използват резервоари с първично 

покритие, да не се зареждат с 

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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на рафинирането дестилати на мастните киселини 

Подгряващи 

течности от 

неизправно 

оборудване 

Х Ниска Висока 3 Все още може да се използват 

токсични подгряващи 

течности. Въпреки това 

поради относително ниските 

температури на нагряване, 

прилагани по време на 

транспорт, вероятността от 

изтичане на подгряващи 

течности в продукта е ниска. 

Практическо ръководство на FEDIOL относно транспорта в 

насипно състояние на масла и мазнини към или във 

вътрешността на Европейския съюз (в това число процедурите 

за работа на FOSFA). 

Ако са използвани подгряващи 

течности, превозвачът на маслото 

трябва да предвиди документиране на 

евентуални чисти загуби и да ги 

анализира, ако е необходимо. 

Препоръчва се 

използването на 

подгряване с вода и 

пара. 

Хидравлични масла 

от неизправни 

преносими помпи 

Х Ниска Висока 3 Хидравличните масла от 

преносими помпи може да са 

токсични. 

 Използването на преносими помпи с 

ясно разделение на хидравличния 

мотор от помпата. Ако това не е така, 

трябва да се използват хидравлични 

масла с качество, предназначено за 

хранителни цели. 

Хидравличните 

мотори, които са 

пряко свързани с 

помпата, допускат 

нежелани течове на 

хидравлично масло в 

растителното масло 

при повреда на 

уплътненията. 

Подправяне с 

минерално масло 

 Ниска Висока 3 Подправяне с минерални 

масла се е случвало в 

държавите по произход. 

Контролът бе засилен и сега 

вероятността от подправяне е 

намаляла. 

   

 

http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
http://www.fediol.eu/data/141156703214COD152%20COP%20Transport%20in%20bulk%20of%20oils%20into%20or%20within%20the%20EU.pdf
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10. Приложение: Минимални изисквания за мониторинг — 

сектор на растителните масла и богатите на протеин храни 

1. План за мониторинг за маслодайни семена, растителни масла и 

странични продукти 

Участниците в системата на EFISC трябва да приложат план за мониторинг, 

както е описано в §4.4.3 от Кодекса на EFISC.  

В случай че не са налични достатъчно данни за оценка на риска, се 

прилагат следните минимални изисквания за мониторинг. Общият 

минимален брой анализи зависи от количеството на фуражните суровини в 

тонове, произведено на дадено място, както е показано в таблиците по-

долу. 

Таблица A. Маслодайни семена, експелер, шротове, люспи и лецитин 

Годишно 

производство в 

тонове/Параметър 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Афлатоксин B1* 4 6 8 

Деоксиниваленол 4 6 8 

Зеараленон 4 6 8 

Диоксин 4 6 8 

Диоксиноподобни 

PCB 

4 6 8 

PCB 4 6 8 

Салмонела 52 52 52 

Тежки метали (Pb, 

As, Hg, CD) 

4 6 8 

Пестициди (в 

семената) 

4 6 8 

Пестициди (в шрота) 4 6 8 

 

* Следните продукти имат повишен риск, свързан с афлатоксини: памуково 

семе, фъстъци, фъстъчен експелер, екстрахирани фъстъци, сушена копра, 

експелер от копра, екстрахирана копра и орехов експелер.  Трябва да се 

извърши допълнителен брой анализи (вж. таблица В). 
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Таблица Б. Брой изследвания според годишното производство в 

тонове за едно местоположение при фуражни масла и мазнини 

(сурови, рафинирани или предпазени от разграждане в търбуха) и 

техните странични продукти 

Годишно 

производство в 

тонове/Параметър 

< 100 000 ≥100 000 

<250 000 

≥250 000 

Диоксин* 8 10 12 

Диоксиноподобни 

PCB* 

8 10 12 

PCB 8 10 12 

Никел** 4 6 8 

Пестициди 4 6 8 

ПАВ 

(бензо[a]пирен) 

4 6 8 

 

* Контролен план за изпитвания за диоксини на дестилати на мастни 

киселини, дестилати на палмова мастна киселина, хидрогенирани 

деодестилати, неутрализационни утайки и масла, съдържащи киселини, и 

сурово кокосово масло (вж. Практическото ръководство на FEDIOL относно 

диоксините). 

**Анализ се прави само когато в производствения процес е използван 

никел. 

Не се извършват изследвания за микотоксини при растителните масла и 

мазнини с изключение на суровото кокосово масло: вж. таблица В. 

Таблица В. Брой допълнителни анализи за афлатоксин B1 за всяко 

местоположение/годишно 

Годишно 

производство в 

тонове/Параметър 

< 300 000 ≥300 000 

<600 000 

≥600 000 

Афлатоксин B1 12 16 24 
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