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   Европейското законодателство дава възможност на 
държавите членки да въвеждат мерки за 
стимулиране на директните доставки и късите 
вериги за доставки на храни, чрез облекчаване на 
хигиенните изисквания по отношение на 
директните доставки на малки количества и 
малките предприятия за производство на храни

► нови възможности за прилагане на един нов подход 
за Р България на предлагане на собствена 
продукция от земеделските производители, 

► по този начин се създава един нов стопански 
механизъм, който на практика функционира в 
икономическия оборот посредством така 
наречените „къси вериги на доставка на храни“.



    
КЪСИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ

Късите вериги могат да представляват традиционни и/или алтернативни 
начини за производство, разпространение, търговия на дребно на 
хранителни и други земеделски продукти. 

Те са обект на интерес най-вече за малките стопанства и семейните 
ферми, заинтересованите потребители, местни общности и организации 
на гражданското общество. 

Характерна за късите вериги на доставка на храни e възможността 
производителите и потребителите да представят и споделят продукти 
или информация относно продуктите директно. 

Целта е броя на посредниците да е сведен до минимум или в най-добрия 
случай до нула.



    

КЪСИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ

Kъсите вериги на доставка биха могли най-общо да бъдат разделени на 
два вида 

„локални системи за доставка“ - от значение се явява факторът 
„отдалеченост“, 

 

„къси вериги за снабдяване“ - критерият е броя на посредниците 
между фермера и крайния потребител.



    

КЪСИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ

► В официален доклад на Европейската комисия относно късите вериги на доставка е 
отбелязано, че статистически са регистрирани 84 вида къси вериги, като след анализ на 
приликите между тях, все пак биха могли да се очертаят основните елементи на всички. 
Възможните начини за предлагане на продукти са следните:

► Създаване на дълготрайно партньорство между определен брой производители и 
конкретни потребители, които от своя страна биха могли да бъдат обединени/сдружени или 
не, но за всички потребители целта е да консумират точно определен продукти, поради 
начина и местоположението на тяхното отглеждане, конкретните качества и 
характеристики;

► Създаване на традиции и навици за пряко достигане до фермата, от където купувачите 
директно избират продукцията. Тук е включен и случаят, при който производителят 
използва магазин, щанд или друго място във фермата, където изнася за продан 
продукцията си;

► Организиране на пазари/базари, стационарни локални магазини, традиционни 
фестивали на местната продукция;

► Директна продажба на потребители, чрез предоставяне на продукцията на местни 
училища, административни центрове болници и други по-големи административни 
центрове.



ГЪВКАВОСТ НА ХИГИЕННИЯ ПАКЕТ

Въпреки, че директните доставки на малки количества храни и суровини по 
своята същност представляват най-опростената форма на къси вериги, 
то те се характеризират не само с липсата на посредници, а и с други 
изисквания.

Регламентите от „Хигиенния пакет” предоставят възможности да бъде 
прилагана определена гъвкавост, както от бизнес операторите, така и от 
контролния орган. 

Това се постига чрез няколко основни механизма - изключения от 
приложното поле на „Хигиенния пакет”, освобождаване/дерогация от 
определени изисквания и адаптиране на някои изисквания, посочени в 
приложенията към законодателния пакет относно хигиената.



Регламент (ЕО) № 178/2002

Регламент (ЕО) № 852/2004

Регламент (ЕО) № 853/2004

Първичното производство е определено Регламент (ЕО) № 178/2002:

„Първично производство“ означава производството, отглеждането на 
първични продукти, включително събиране на реколта, доене и 
животновъдство на стопански начала преди клане. То включва също 
лов и риболов и събиране на диви растения. 

Съгласно чл. 1, пар. 2 на Регламент (ЕО) № 852/2004 и чл. 1, пар. 3 на 
Регламент (ЕО) № 852/2004 те не се прилагат по отношение на малки 
количества първични продукти, директно доставени от производителя 
до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, 
директно снабдяващи крайния потребител.

Европейско законодателство за директни доставки на храни



Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 
относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход 
също предвижда изключения от приложното си поле. Съгласно чл. 1, пар. 3 от регламента 
същият не се прилага за:

a) първичното производство, предназначено за лично домашно 
потребление;

б) домашното приготвяне, обработване или съхраняване на храни за 
лично домашно потребление;

в) директната доставка, извършена от производителя, на малки 
количества първични продукти на крайния потребител или на местни 
обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на 
краен потребител;

г) директната доставка, извършена от производителя, на малки количества 
месо от птици и лагоморфни, заклани във фермата, на крайния 
потребител или на местни обекти за търговия на дребно, които директно 
доставят такова месо на крайния потребител като прясно месо;

д) ловците, които доставят малки количества дивеч или дивечово месо 
директно на крайния потребител или на местни обекти за търговия на 
дребно, които извършват директни доставки на крайния потребител.

Европейско законодателство за директни доставки на храни



НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА 
МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД

Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания

 за директни доставки на малки количества суровини и храни от 

животински произход

 (Обн. ДВ, бр. 84 от 2010 г. Изм. ДВ. бр.46 от 03.06.2014 г.).



НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА 
МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗХОД

С нея се уреждат условията и реда за:

1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или 
до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки 
на краен потребител, на малки количества:

а) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от 
кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;

б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;

в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;

2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в 
обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като 
странична, локална и ограничена дейност.



НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА 
МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗХОД

С нея се уреждат условията и реда за:

1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или 
до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки 
на краен потребител, на малки количества:

а) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца от 
кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;

http://www.google.bg/url?url=http://maksmoris.alle.bg/%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%258F%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0-%25D0%25B2-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8-%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%258F/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8wVFVJL7C6iCzAOEsYLIDw&ved=0CDAQ9QEwDjgo&usg=AFQjCNHTOKjFQIVpI1tQ2Zwc3M_93PsWmw
http://www.google.bg/url?url=http://pticevadi.com/news-view-16.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MAZFVNmkKoPIyAODsYDYCg&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNHW1Sz8qHQK1x8AlE1U7lHYxdwXjQ
http://www.google.bg/url?url=http://www.novini.bg/news/156017-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583-5000-%25D0%25B8-20-000-%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25BE.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lQZFVMiZDcbIyAO-x4HICA&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNGqAc5HcAVRWKi1Bgq__bdShuNBQQ
http://www.google.bg/url?url=http://e-vestnik.bg/624&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WQdFVLWVHsHMygPJtoKYBg&ved=0CBYQ9QEwAThQ&usg=AFQjCNHt__3gUOqH66Qbny9K0-71DJcOBg


НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА 
МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗХОД

С нея се уреждат условията и реда за:

1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител 
или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни 
доставки на краен потребител, на малки количества:

б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;

http://www.google.bg/url?url=http://agronavt.com/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B8.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5AdFVJvGNYW_ygO47IKACA&ved=0CDYQ9QEwETgU&usg=AFQjCNE_1TDTMafuI5rw1QDj4e0nH-aeXg
http://www.google.bg/url?url=http://www.cross.bg/ptitzi-meso-ptiche-1368396.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gghFVOTCH-S9ygO59oCwBg&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNEzOnNwyuLQ9yJO3UTxybwxAguvFg


НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА 
МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗХОД

С нея се уреждат условията и реда за:

1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или 
до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки 
на краен потребител, на малки количества:

в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;

http://www.google.bg/url?url=http://novinarug.com/news/2011/11/20/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586-%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258A%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0-130-%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=HgtFVIDeJInNygPFjILYAg&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNGb3i6b3_Gi1nMoF1ravvXdWTKtGA
http://www.google.bg/url?url=http://www.all.biz/bg/meso-ot-fazani-bgg1049247&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TwtFVM8rp87KA8GCgtgK&ved=0CBQQ9QEwADgo&usg=AFQjCNELVJ7Zjdus3T6Hf6r_CTjyLFqozQ


НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА 
МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ 
ПРОИЗХОД

С нея се уреждат условията и реда за:

2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в 
обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като 
странична, локална и ограничена дейност.

http://www.google.bg/url?url=http://hranata.ovo.bg/publ/mesoprerabotka/mesni_produkti/sudzhuk_domashen/53-1-0-140&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pQtFVIr7NaK_ygOi94HACg&ved=0CBgQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNFxMxB93Pl9q6YCDBGOwj4wANLm0g
http://www.google.bg/url?url=http://didi-mybook.blogspot.com/2012/05/blog-post_11.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AQxFVO1Q5L3KA7n2gLAG&ved=0CCQQ9QEwCA&usg=AFQjCNFTNVI5QdtXmiWgApvtRgtex-DH3w
http://www.google.bg/url?url=http://www.svatbata.org/forum/index.php%3Ftopic%3D15254&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AQxFVO1Q5L3KA7n2gLAG&ved=0CCIQ9QEwBw&usg=AFQjCNHsztUosvv0eUXFX0MRH1NXZSiJHQ
http://www.google.bg/url?url=http://gotvach.bg/n5-33590-%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tQxFVM3PHqe6ygPW3IGoBA&ved=0CDYQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGs6OfcIl-GIMulfwUc355MYCX50Q


                   

1. въвеждат се редица облекчени условия за производителите, извършващи директни 
доставки с последното изменение и допълнение на наредбата 

2. увеличено е количеството на директна доставка на сурово мляко, на яйца от кокошки и 
пъдпъдъци, както и количеството на директна доставка на прясна и охладена морска и 
сладководна риба

3. въведени са облекчения при преработката на сурово мляко и производството на 
млечни продукти в обекти за търговия на дребно, като се регламентират специфични 
изисквания към „временни обекти за търговия на дребно на млечни продукти” и 
„мобилна хладилна витрина”

4. разширен е териториалният обхват за извършване на директни доставки

5. дава се възможност на производителите да извършват директни доставки на малки 
количества първични продукти в същата и/или една съседна административна област, 
а за директни доставки на месо от дивеч териториалното ограничение отпадна.

 

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ 
КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД



В Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 се установяват принципи, които 
трябва да се прилагат от всички предприятия за храни. 

В регламентите обаче се предвижда известна гъвкавост, за да се гарантира намирането на 
решения за специфични ситуации, без да се излага на риск безопасността на храните. 

За тази цел съгл. чл. 13 от Регламент (ЕО) № 852/2004 могат да се предприемат национални 
мерки за адаптиране на изискванията от приложения I и II на регламента, както и съгл. чл. 
10 на Регламент (ЕО) № 853/2004 държавите членки могат, без да накърняват постигането 
на целите му, да приемат национални мерки за адаптиране на изискванията, предвидени в 
приложение III на регламента. Националните мерки имат за цел:

създаването на възможност да продължи използването на 
традиционните методи на всеки един от етапите на 
производство, преработка и разпределение на храните;

съгласуването на потребностите на предприятията за 
хранителни продукти в регионите, които подлежат на

 специални географски ограничения,в други случаи те се 
прилагат само за изграждането,оформлението и 
оборудването на обектите.

ГЪВКАВОСТ В ХИГИЕННИЯ ПАКЕТ



В съответствие с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 853/2004 Р България използва 
възможностите за прилагане на гъвкавост в малки кланиците и прие национални 
мерки, разписани в Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания 
към производството на суровини и храни от животински произход в кланични 
пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (Обн. ДВ. бр.60 от 22 
Юли 2014г.). 

Наредбата определя специфични изисквания по отношение на структурата, 
оформлението и оборудването на кланичните пунктове и да ги адаптира към 
структурните изисквания, определени в разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
853/2004.

ГЪВКАВОСТ В ХИГИЕННИЯ ПАКЕТ – НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ



Необходимост от извършване на анализ на националното законодателство в 
посока по – ефективно използване на опциите за гъвкавост, които регламентите 
позволяват

Европейското законодателство дава възможност за адаптиране на изискванията 
на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, подобно на 
кланичните пунктове, по отношение на:

малки млекопреработвателните предприятия

малки месопреработвателни предприятия

обекти за производство на храни от неживотински 
произход

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПО 
ОТНОШЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ ХИГИЕННИЯ ПАКЕТ



Необходимост от изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 
от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки 
количества суровини и храни от животински произход (Обн. ДВ, бр. 84 от 2010 г. Изм. 
ДВ. бр.46 от 03.06.2014 г.);

Възможност за разписване на облекчени изисквания към транжорни и 
месопреработвателни предприятия, разположени към кланични пунктове, както и 
изисквания към кланични пунктове за клане на щрауси, отглеждани във ферми;

Възможност за разписване на облекчени изисквания към малки 
млекопреработвателните предприятия, тяхното транспортиране и пускане на пазара, 
аналогично на кланичните пунктове.

Възможност за изготвяне на проект на Наредба за специфичните изисквания към 
производството на суровини и храни от неживотински произход

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО 
ПРЕДОСТАВЯ ХИГИЕННИЯ ПАКЕТ



ВЪЗПОЛЗВАЩИ СЕ КЪМ МОМЕНТА ОТ НАРЕДБА №26/2010г. ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Производители на първични продукти от животински произход

Вид предлагани първични продукти Брой оператори

прясно месо от птици 2

прясно месо от зайци 1

прясно месо от дивеч 2

яйца от кокошки 27

яйца от пъдпъдъци 6

пчелен мед 350

сурово мляко 87

сладководна риба 17



ВЪЗПОЛЗВАЩИ СЕ КЪМ МОМЕНТА ОТ НАРЕДБА №26/2010г. ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Производители на храни от животински произход, обработени и/или преработени в 
обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като 
странична, локална и ограничена дейност.

Вид предлагани първични продукти Брой оператори

Млечни продукти 13

Мед 1
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