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  Обработваме 40 дка собствена земя, с моно  

култура-еднозърнест лимец. Избрахме българския сорт  

лимец, защото се забелязват само следи, във френския има  

10%, в австрийския има 12% глутен. 

 

  С  тази култура имаме възможна алтернатива  да  

произведем  продукт за 

 хляб ,основната храна на българския гражданин,без  

глутен ,торове , пестициди и гмо,  

  с цел -за повече здраве и качество на живот . 

 

  Между 0,3 и 1% от хората по света проявяват  

реакция на непоносимост към глутена, вследствие на  

наследственото заболяване цьолиакия (или целиакия) —  

възпаление на лигавицата на тънките черва, причинява  

ентерит. с всеобхватни последици за здравето..В случаи на  

алергия организмът реагира на глутена като антиген и когато  

глутенът достигне червата се задейства имунната система.  

Такива хора не трябва да употребяват пшеница, ръж или  

ечемик с храната си, под каквато и да е форма. 

 

   

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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  Дейността ни се наблюдава от съртифицираща фирма, и сме в сайта на Министерство на земеделието и 

храните на РБългария, в раздел биологично производство, информационен регистър на производители, 

преработватели, и търговци на земеделски биологични продукти и храни. 

 

  Не сме използвали торове и пестициди при отглеждането на зърнената култура. Спазили сме условията 

за почистване на машините при засяване на семената и прибиране на реколтата. 

 

  От направеното изследване,SGS Bulgaria LTD, резултатите са : 

 

 

 Съдържание на влага-11,76%                                   БДС EN ISO 712 2010 

 Хектолитрова маса 79,2 кg/hl %                               БДС EN ISO 7971-3 2009 

 Мокър глутен-не се отмива %                                  БДС EN ISO 21415 2 2008 

 Съдържание на суров протеин към АВС 14,73 %  БДС EN ISO 20 483 2006 
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• Постановление № 383 от 4 декември 2014 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните 

•   

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. 

• за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните 

• МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

• ПОСТАНОВИ: 

• Член единствен. Приема Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

• Заключителни разпоредби 

• § 1. Отменя се Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. 
(обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 
2008 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 84 от 2013 г.). 

• § 2. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2014 г. 

• За министър-председател: Томислав Дончев 

• За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 

• НАРЕДБА 

• за изискванията за етикетирането и представянето на храните 

• Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за: 

• 1. етикетирането, представянето и рекламирането на храните с цел гарантиране на правото на потребителите на информация; 

• 2. представянето на хранителна информация при етикетирането на храните, включително и в случаите на предявяване на хранителни претенции. 

• Чл. 2. Храните се етикетират в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 
2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 
304 от 22.11.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1169/2011“. 

• Чл. 3. В съответствие с чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 информацията на етикета се представя на български език. 

 

• Чл. 4. Обявяването на хранителната стойност при етикетирането на храните се извършва в съответствие с изискванията на Глава IV, 
Раздел 3 от Регламент (ЕС) № 1169/2011. 

• Чл. 5. При етикетирането на храните освен данните по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 задължително се посочва маркировка, 
позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната. 

• Чл. 6. Хранителните и здравните претенции и условията за предявяването им се определят съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 
на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, Специално 
издание 2007 г., глава 15, том 18). 

• Чл. 7. Използването на генерични обозначения (наименования) на храни се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 907/2013 
на Комисията от 20 септември 2013 г. за определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични 
обозначения (наименования ) (ОВ L 251 от 21.09.2013 г.). 
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• Чл. 8. Посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, 
овце, кози и домашни птици се извършва в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 
декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено 
месо от свине, овце, кози и домашни птици (ОВ, L 335 от 14.12.2013 г.). 

• Чл. 9. При етикетирането на храни, съдържащи оцветители, посочени в Приложение V на Регламент (ЕО) № 1333/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354 от 31.12.2008 г.), 
се включва допълнителната информация, определена в това приложение. 

• Чл. 10. (1) При етикетирането на нови храни и хранителни съставки се спазват и изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) 
№ 258/97 на Европейския парламент и на Съвета относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ, L 43 от 
14.02.1997 г.). 

• (2) При етикетирането на храни и хранителни съставки, които съдържат или са съставени от генетично модифицирани 
организми (ГМО), или са произведени, или съдържат съставки, произведени от ГМО, се спазват и изискванията на чл. 12 
и 13 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и 
фуражи (ОВ, L 268 от 18.10.2003 г.). 

• (3) При етикетирането, представянето и рекламирането на храни, предназначени за хора, които имат непоносимост към 
глутен, се спазват и изискванията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 г. относно 
състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен (ОВ, L 16 от 
21.01.2009 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 41/2009, както и изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 

828/2014 на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията за предоставяне на 
информация на потребителите относно отсъствието или 
намаленото съдържание на глутен в храните (ОВ, L 228 от 
31.07.2014 г.). 

• (4) При етикетирането, представянето и рекламирането на храни, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 41/2009, които, 
макар и да не са предназначени за хора с непоносимост към глутен, са подходящи за консумация от тях, се спазват 
изискванията за обозначаване и условията за съдържание на глутен, определени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 41/2009, 
както и изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията от 30 юли 2014 г. относно изискванията 
за предоставяне на информация на потребителите относно отсъствието или намаленото съдържание на глутен в храните. 

•   

• http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=EF6C8
649DEA36E29378FCC1D8105EF6B?idMat=90455 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=EF6C8649DEA36E29378FCC1D8105EF6B?idMat=90455
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=EF6C8649DEA36E29378FCC1D8105EF6B?idMat=90455
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  Трудности при реализацията на : 

 

 -семето за посев-липса на интерес от  

земеделските производители на зърнени култури,  

които масово произвеждат пшеница ,заради  

улеснените условия за изкупуването й  

 

 -крайния продукт брашно на пазара-свързано  

с междинната необходима дообработка на  

зърното–лющене със специални за  

целта машини, както и транспорта за това. 

 

  Оскъпения по този начин продукт,  

става елитарен за потребление, а земеделието- 

бутиково. 





Благодаря за вниманието 


