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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ, И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУЧНИТЕ СРЕДИ 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС 

  

За мен е чест и удоволствие да приветствам всички участници 

в Конференцията на Българското председателство на Съвета на ЕС, 
посветена на темата: „Здравословно бъдеще на Европа: 

здравословното хранене при децата“.  

Институциите в Р. България и в частност Министерството на 

земеделието, храните и горите и Министерството на 

здравеопазването отчитат изключително важното значение на 
темата за здравословното хранене на децата, поради което тя е 

определена не само като един от здравните приоритети на 
Българското председателство, но и като едно предизвикателство с 

ключова роля за здравето и развитието на младите хора в нашето 

съвремие.  

Темата, свързана със здравословното хранене на децата 
винаги е стояла на дневен ред, както пред компетентните органи в 

страната, така и пред многобройните институции за отглеждане, 



обучение и възпитание на деца. Обществената чувствителност и 
заинтересованост в тази област е много голяма, което намира израз 

в редица инициативи и дейности, представляващи важен импулс за 
развитието и усъвършенстването на законодателството, както на 

национално, така и на европейско ниво, за създаването и 
прилагането на програми за превенция и редуциране на рисковите 

фактори за общественото здраве, в т.ч. нездравословното хранене, 
за подобряване и усъвършенстване на контролната дейност по 

отношение безопасността и качеството на храните. 

Едни от най-важните предизвикателства в областта  

храненето, които трябва да намерят своето адекватно и трайно 
решение са свързани с наднорменото тегло и затлъстяването сред 

населението, особено при децата; намаляване консумацията на 
готварска сол; реформулиране на храните с цел подкрепа на 

здравословен модел на хранене. Необходимите действия и мерки 

за преодоляване на посочените проблеми вече са заложени в 

действащи национални профилактични програми в Р. България. 

 Парламентът на Р. България предстои в най-скоро време да 
приеме нов Закон за храните, чиято основна цел е да гарантира 

висока степен на защита здравето и интересите на потребителите 
по отношение на храните. Наред с общите и специфичните 

изисквания към храните, в закона са обхванати и аспектите, 
свързани с рекламата на храни и напитки, допринасящи за 

нездравословен модел на хранене, предназначени за деца.  

Наред с посоченото, Министерството на земеделието, храните 

и горите, в съответствие със своите компетенции и отговорности, 
отдава много голямо значение на производството на качествени и 

здравословни суровини за производството на храните, което не би 
било възможно без да се обхванат процесите по цялата хранителна 

верига, в т.ч. дейностите пряко свързани със здравето на 

растенията и здравеопазването на животните. Извършването на 
интегриран контрол от „полето и фермата до трапезата“, в 

съответствие с европейското законодателство, безусловно е една 
от най-важните предпоставки за производството на качествени и 

безопасни храни.  

Същевременно, наред с мотивирането и възпитаването у 

консуматорите и особено децата, на навици за здравословно 
хранене, повишаването на качеството на храните и подобряването 

на техните характеристики, следва да бъде един непрекъснат 
процес. В тази връзка Министерството на земеделието, храните и 

горите отдава важно значение на производството на храни по 
български държавни стандарти, по утвърдени стандарти или 



браншови стандарти, които се отличават със специфични 
качествени характеристики, а заложените в стандартите 

изисквания към суровините, технологичния процес, опаковането, 
етикетирането, съхранението, транспортирането, методите за 

изпитване и оценката на съответствието, са гаранция за високото 

им качество. 

В заключение, бих желал да изтъкна, че съвременните 
предизвикателства към здравето на децата, и по-специално – 

проблематиката, свързана с нездравословното хранене, има 
комплексен и глобален характер. Изхождайки от казаното, считам 

за безспорен факта, че мерките и инициативите, касаещи храните 
и храненето, биха могли да постигнат успех, само когато се 

предприемат координирано и последователно, както на 
национално, така и на европейско ниво, тъй като проблемите и 

причините, които ги пораждат, в много голяма степен са общи или 

сходни в страните – членки на ЕС.    

Вярвам, че настоящата конференция, посветена на темата за 

здравословното хранене при децата, която включва в дневния си 
ред всички актуални аспекти на тази важна тема, ще бъде не само 

форум за обмяна на информация и опит, но ще се превърне във 
важен сигнал и импулс към институциите и бизнеса в ЕС, като 

маркира насоките за последващите общи европейски действия и 
инициативи за здравословното бъдеще на Европа и нейния най-

важен капитал – децата и младите хора.    

 Пожелавам успех и ползотворно протичане на 

конференцията! 

 

 

 

 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

министър на земеделието, храните и горите 


