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I. А Н О Т А Ц И Я 

 
Дисциплината “ Контрол по безопасност на храните ” е предложена с 

цел да запознае студентите от специалност “Аграрен бизнес” със 

специфичните европейски и национални органи за фитосанитарен контрол, 

растителна защита, ветеринарен контрол и свързаните с тях изисквания и 

стандарти.  

След запознаване с нея студентите ще придобият знания за 

управленските и организациони аспекти на Българска агенция по безопасност 

на храните (БАБХ), като  единен орган за контрол на безопасността и 

качеството на храните в Република България. Агенцията е създадена в 

началото на 2011 г., и е възприела най-добрите европейски практики в 

прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността 

и качеството на храните. Студентите бакалаври в специалност аграрен 

бизнес ще се запознаят с конкретните стандарти при контрол в областта на 

безопасността и качеството на храните, хранителните добавки, 

ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, 

растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите и 

граничния контрол. Студентите ще научат, че българска агенция по 

безопасност на храните реализира последователна политика за 

сътрудничество с браншовите организации в страната. Заедно с тях 

разработва и създава стандарти, които целят повишаване на качеството на 

основните хранителни продукти, като хляб и хлебни изделия, мляко, млечни и 

месни продукти, както и на други традиционно български храни. Българска 

агенция по безопасност на храните, работи в сътрудничество с Европейския 

орган за безопасност на храните, с всички структури на Европейския съюз, 

имащи отношение към дейността на агенцията и с органите по безопасност 

на храните в държавите-членки от ЕС и трети страни.   

Чрез учебната дисциплина студентите не само ще се запознаят със 

структурата на дирекците по растителна защита и контрол, но ще научат и 

за техните регионални поделения. По този начин те ще могат по-лесно да 

осъществят връзки с тях, когато завършат и работят в аграрната сфера на 

дейност, независимо в кое нейно направление ще се реализират. Теоретичните 



познания по дисциплината ще провокират и практическа връзка и посещаемост 

на част от тези държавни институции, които имат пряка релация с 

агробизнеса в България. Дисциплината е избираема, но тя дава много добра 

обща култура по въпросите свързани с безопасността на храните и с успех 

може да се използва, като базисна при надграждане на познания в други 

дисциплини, като мениджмънт в аграрния бизнес, аграрен маркетинг, 

предприемачество и други. 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ  

No

. 

по 

ре

д 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 

БРОЙ ЧАСОВЕ 

Л СУ ЛУ 

1. 
Възникване, същност  и необходимост от агенция за 

безопасност  на храните в България. 
2 2  

2. Европейска агенция по безопасност на храните 2 2  

3. 
Европейска асоциация по растителна защита.  

Организационни нива и ръководни органи. 
2 2  

4. 
Управленска структура и организация на българска 

агенция за безопасност на храните. 
2 2  

5. Фитосанитарен контрол, провеждан  в България. 2 2  

6. 

Създаване, приложение и потребление на 

растителнозащитните препарати и минерални торове. 

Основни видове РЗ препарати и техните своиства. 

Необходими стандарти за тяхното практическо 

използване. 

4 4  

7. 

 Ползи и вреди от прилагането на растителна защита в 

световен и национален аспект. Икономически праг на 

вредност, прогнози и сигнализацация. 

2 2  

8. 

 Етикиране на продуктите за растителна защита. Основни 

нормативни изисквания при използването на пестициди, 

фунгициди и инсектициди. 

2 2  

9. 
Химическа, биологична и интегрирана растителна защита 

при опазване на засетите култури. 
2 2  

10. 
Закон за храните. Същност, разнообразие и контрол на 

храните. 
2 2  

11. Основни стандарти и изисквания на ДВСК. 2 2  

12. Етикиране на храните и безалкохолните напитки. 2 2  

13. 
Стандарти за хляба, за млякото и млечните продукти. 

Стандарт "Стара планина"за местните продукти. 
2 2  

14. 

Хуманното отношение към животните и специфични 

регистри към българска агенция за безопасност на 

храните. 

2 2  

 ОБЩО: 30 30  

 



III.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по 

ред 

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Разработване на курсов проект 1 60 

Общо за семестриален контрол: 1 60 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит  1 80 

 Общо за сесиен контрол: 1 80 

 Общо за всички форми на контрол: 2 120 
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