
Стратегията “От Фермата до 
Трапезата“ – предизвикателства и 
възможности пред бизнес 
операторите



Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена система, приета на 20 Май 2020 –

основен елемент  от „Зелената Сделка“

Основно предизвикателство на стратегията: постигане на здравословна, справедлива 
и щадяща околната среда продоволствена система чрез баланс на целите:

Борба с климатичните промени                                             Увеличаване дела на органичното земеделие 

Защита на околната среда и Осигуряване здравословна, достъпна и устойчива

биоразнообразие храна на всички европейци

Справедлива възвращаемост в хранителната верига



Конкретни цели до 2030
Изключително амбициозни и вдъхновяващи:

• Намаляване на използването на химически пестициди с 50% и намаляване на използването на други 
опасни пестициди с 50%;

• Ограничаване загубите на хранителни вещества най-малко с 50% като се предприемат мерки да не се 
влошава плодородието на почвата и ограничаване на използването на торове с най-малко 20%;

• Намаляване с 50 % на продажбата на антимикробни средства за селскостопански животни и 
аквакултури;

• Използване на най-малко 25% от общата обработвана земя за органично земеделие;

- До края на 2023 година следва да бъде разписано предложение за законодателна рамка, която 
да гарантира устойчиви хранителни системи;

- До Q4 на 2021 година да бъде разработен план за гарантирането на доставката и безопасността на 
храните при извънредни ситуации;



Основни аспекти, които следва да се вземат предвид за успеха на прехода

1. За първи път със Стратегията се предлага един цялостен, интегриран подход към осигуряването на
устойчиви хранителни системи, гарантиращ постигане на целите:

- Стреми се да обхване цялата верига на доставки – от земеделското производство и добив на морски продукти, през
преработвателната промишленост, търговията на едно и дребно, хотелиерската и ресторантьорска мрежа;

- Обръща внимание на всички аспекти на храненето, които дават отражение върху качеството, безопасността,
устойчивостта на осигуряване на прехраната на населението – стимулиране на устойчиво производство на суровини,
устойчива преработка и разпространение, опаковките и етикетирането, намаляване на хранителните отпадъци,
насърчаване устойчивото потребление на храни и улесняване прехода към по-здравословен и устойчив начин на хранене,
борба с измамите с храни.

• Това налага при прехода и прилагането на Стратегията да се въведе интегриран подход и тясно сътрудничество между
компетентните власти и всички заинтересовани страни по хранителната верига.

• В България следва да се започне с разработване на «Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони
за периода 2021 – 2027 г. на Република България», инструмент за реализиране на Стратегията, като в процеса се включат
всички участници в хранителната верига, не само представители на земеделските производители, но и браншовите
организации на преработващата промишленост, които са неразделна част от веригата и осигуряването на
адекватно прилагане на Стратегията в България



Основни аспекти, които следва да се вземат предвид за успеха на прехода

2. При прилагане на Стратегията трябва да се гарантира пълната съгласуваност и последователност с
други ключови политически инициативи на ЕС, както и с националното законодателство, особено с
другите части на Европейския Зелен пакт, които в много аспекти засягат храните

• Необходимо е да се синхронизират целите, задачите и сроковете между различните инициативи, работата на
различни работни групи и ведомства, така че да се подобри предвидимостта за компаниите и правоприлагащите
органи;

• Законодателните и незаконодателните политики следва да подкрепят хранителните предприятия да осъществяват
Зеления пакт без ненужни пречки и затруднения, т.е. при минимални смущения от промени в регулациите, напр.
чрез въвеждането на достатъчно дълги преходни периоди и намиране на прагматични решения на
предизвикателствата, които индустрията неизбежно ще срещне;



Основни аспекти, които следва да се вземат предвид за успеха на прехода

3. Инициативите, произтичащи от Стратегията, трябва да осигуряват свободното движение на продукти
в рамките на ЕС, да подкрепят единния пазар и да не насърчават протекционистични мерки.
Същевременно следва да се подкрепя и рекламира кулинарното разнообразие и високото качество на
европейските храни и това, че са произведени по един щадящ околната среда, устойчив начин.

4. Прилагането на Стратегията следва да се извършва на база на научни факти и доказателстра и при
предварителна и периодична оценка на въздействие на всички мерки, за да се гарантира, че няма да
се компрометира сигурността, безопасността и устойчивостта на храните.

• Представителите на хранително-вкусовата индустрия сме загрижени, че в Стратегията бяха включени
елементи без предварителна оценка на въздействие като например залагане на ограничения в някои
хранителни съставки или добавки, използвани в земеделието/напримен ефекта от намаляване на торовете/;

• Необходим е структуриран диалог между всички заинтересовани, за да се индентифицират пресечни точки и
проблемни аспекти, за постигане на разумни и практични мерки, които гарантират постигане на баланс на целите;

• При прилагане на Стратегията трябва да се вземе предвид сложността и многообразието на хранителната система
и да се избягват опростяващи предположения, да се отчита многообразието на участниците, каналите за
разпространение, икономическите параметри и да се задават осъществими цели;



Основни аспекти, които следва да се вземат предвид за успеха на прехода

5. Никоя законодателна или незаконодателна мярка, свързана със Стратегията, не трябва да
компрометира безопасността на продуктите

• компаниите от хранително‐вкусовата индустрия ежедневно полагат усилия, за да направят предлаганата днес в
целия ЕС храна по‐безопасна, по‐ качествена и с по‐дълъг срок на годност. Безопасността на продуктите е
съвместна отговорност на всички партньори във веригата на доставки на храни и потенциалните рискове за
безопасността не трябва да се пренебрегват, когато се работи за по‐устойчиво производство и потребление на
храни и опаковане.

6. Необходим е съгласуван подход за устойчиви опаковки в рамките на Зеления пакт на ЕС.

• инициативите, свързани с опаковането на храни, като например проучването на алтернативи на пластмасите,
трябва да бъдат разглеждани в контекста на Стратегията, за да се гарантира, че няма да бъде застрашена
безопасността и качеството на храните, срокът на годност няма да бъде отрицателно повлиян и това да доведе до
завишение на хранителните отпадъци.



Основни аспекти, които следва да се вземат предвид за успеха на прехода

7. Необходимост от проактивни действия за хармонизиране представянето на хранителната
информация на лицевата страна на опаковката напълно съобразено с член 35 от Регламент (ЕС)
1169/2011) и разработване на унифициран на ниво ЕС подход за повишаване на информираността на
потребителите относно храните, храненето, диетите и начина на живот, основаващ се на наука и
доказателства.

8. Европейските институции следва да осигурят прилагането на Стратегията при отчитане принципа на 
справедливост за всички:

- като се отчита покупателната способност по хранителната верига;

- предефиниране на защитата на интересите на потребителите;

- предимство на реализирането на целите за устойчива кръгова икономика, пред най-ниската възможна 
цена;



12-те Стъпки на индустрията към реализиране на устойчива хранителна система

За по-зелена планета:

1. Подкрепяме целите на ЕС за въглеродна неутралност до 2050 година чрез въвеждане на 
енергийно ефективни системи на производство и използване на възобновяеми ресурси;

2. Опазване на природните ресурси – суровини, енергия и вода, чрез подобряване на екологичния 
отпечатък на продуктите ни намалявайки употребата им, насърчавайки повторната употреба и чрез 
намаляване на хранителните отпадъци до 2030;

3. Оптимизиране на опаковките – насърчаване на повторната употреба и намиране на иновативни 
алтернативни решения за заместване на пласмасата, олекотяване и използване по-голямо количество 
рециклирана суровина;

4. Осигуряване на устойчиво производство по цялата хранителна верига с оглед запазване на 
биоразнообразието и горите.



12-те стъпки на индустрията към реализиране на устойчива хранителна система

За просперираща икономика:

1. Подкрепа за единния пазар – принципите на свободно движение на суровини, продукция и работна ръка 
за осигуряване разнообразие, достъпност и безопасност на продуктите за потребителя;

2. Работа с всички звена на хранителната верига от производителите на суровини до търговци и 
ресторантьори за пополяризиране на устойчивото производство и потребление на храни и справедливи 
търговски практики и борба с нелоялната конкуренция;

3. Подкрепа на устойчивото развитие чрез свободни търговски договори и единна политика на ЕС за 
подкрепа и реклама на европейските стоки на международния пазар;

4. Инвестиции в нови технологии, включително за изследвания и иновации при стабилност и 
прогнозируемост на инвестиционната среда;



12-те стъпки на индустрията към реализиране на устойчива хранителна система

За по-здравословен живот:

1. Поддържане на високо качество и ниво на безопастност на храните и напитките чрез прилагане на 
научно базирани политики;

2. Въвеждане на инновации за по-нататъшно оптимизиране на съдържанието на храните и напитките 
и разработване на нови продукти за посрещане изискванията на потребителите;

3. Предоставяне на максимално ясна и разбираема информация, която ще позволи на потребителя да 
вземе информирано решение за по-здравословна и балансирана диета, чрез предоставяне на широко 
разнообразие от продукти;

4. Подкрепа за по-здравословен, активен начин на живот - предоставяне на ресурси, образователни 
инициативи и насърчаване на движението и спорта като част от балансирания начин на живот;



КАКВО ПРЕДСТОИ в следващите месеци

• Преглед на европейската програма за промотиране на земеделски и хранителни продукти с цел засилване на 
приноса й за повишаване устойчивостта на производството и потреблението - Q4 2020

• Инициатива за подобряване на рамката за корпоративното управление, включително изискванията за хранително-
вкусовата промишленост за интегриране на устойчиви практики в корпоративните стратегии- Q1 2021

• Изработване на Европейски кодекс за отговорни бизнес и маркетинг практики в хранителната верига - Q2 2021

• Стартиране инициативи за стимулиране на реформулиране на храните, включително залагане на максимални нива 
на някои съставки - Q4 2021

• Подготовка на план за осигуряване безопасни и сигурни доставки на храни в извънредни ситуации - Q4 2021


