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“ЗДРАВОСЛОВНО БЪДЕЩЕ ЗА ЕВРОПА: ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ПРИ ДЕЦАТА” 

(6 ФЕВРУАРИ 2018 Г., СОФИЯ) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

СКЪПИ КОЛЕГИ, 

За мен е удоволствие да Ви приветствам на днешната конференция под надслов “Здравословно 

бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата”. 

Темата за здравословното хранене при децата е един от водещите приоритети в периода на 

Българското Председателство. Това е тема, свързана с дебата за бъдещето на Европейския съюз. 

Бъдеща конкурентоспособна Европа е немислима без здраво и образовано младо поколение. 

Акцентът от гледна точка на здравеопазването е начинът на хранене при децата. Доказано е, че 

храненето е сред основните здравни детерминанти: нездравословната диета e сред причините за 

широкото разпространение на хроничните болести в европейски и глобален мащаб. Именно по 

тази причина България има разработена Програма за превенция на хроничните незаразни болести, 

в рамките на която комплексно са адресирани всички рискови фактори – нездравословно хранене, 

тютюнопушене, алкохол. Имаме и подробна нормативна уредба, която регламентира хранителния 

прием в детски градини и училища. Но вярваме, че винаги може да се направи още – да се 

въздейства върху нагласите на обществото, училището, семейството, да се работи съвместно с 
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всички сектори. Именно затова за нас е важно съвместно да търсим решения с други държави. В 

това за нас е добавената стойност от сътрудничеството в Европейския съюз. 

Заложили сме дискусии относно отражението на начина на хранене и храните върху здравето: 

върху физическото и интелектуалното развитие на децата. Ще говорим за нуждата от храни, които 

са не просто безопасни, а здравословни; за маркетинга на храните, предназначени за деца; за 

традиционните за Европа хранителни диети и нуждата от съхраняване на уникалното за Стария 

континент разнообразие. 

Здравето на децата е ранна инвестиция в здраво, работоспособно и проспериращо население. 

Вярвам, че тази дискусия ще даде нужния тласък за една по-силна здравна перспектива в дебатите 

относно храни и хранене: включително в контекста на една бъдеща, по-здравословна Обща 

селскостопанска политика.  

Успехът на политиките по превенция зависи пряко от наличието на храни, които са здравословни 

и достъпни. По този приоритет здравеопазването и земеделието трябва да си подадат ръка. Не 

случайно на конференцията присъствате всички вие - високопоставени експерти от министерствата 

на здравеопазването и от министерствата на земеделието. Разчитаме на Вашeто активно участие: 

възползвайте се от възможността да видите чуждата гледна точка. 

Днешната конференция е форум за обмяна на опит и практики, чрез обединяването на експертизата 

на всички вас – експертиза на национално, европейско и световно ниво. 

Уверена съм, че в хода на конференцията ще достигнете до ясни послания, значими за страните от 

целия Европейски съюз - съвместно с представителите на академичната общност, Европейската 

комисия, Световната здравна организация, УНИЦЕФ и неправителствените организации. Този 

дебат ще бъде солидна основа за заключенията на Съвета, които Българското председателство 

подготвя.  

България предлага дискусия по тема, актуална за целия Европейски съюз. Вярвам, че днешното 

събитие добавя реална стойност за държавите-членки и демонстрира, че в сферата на 

общественото здраве приносът на Европейския съюз може да бъде по-осезаем. Това е послание, 

което е от първостепенно значение в стратегическия дебат за бъдещето на Европа и мястото на 

здравеопазването.  
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В този контекст връзката между здраве и икономика е изключително важна: ръстът на хроничните 

болести и намаляването на работоспособността вече дават отражение и върху икономиката. 

Именно затова е важно преди да се приложи всяка една политика, да сме наясно с ефекта на 

въздействието й върху здравето. Това означава за нас „Здраве във всички политики“. 

Амбицията ни е Българското председателство да надгради постигнатото в рамките на 

Председателствата на Гърция, Нидерландия и Малта по отношението на здравословното хранене, 

като подчертае водещата роля на превенцията и здравето като отправна точка при формулирането 

на всички политики. Надявам се, че следващото Председателство – на Австрия, ще осигури 

приемственост: така, че с общи усилия да превърнем Европа  в континент на здравото, образовано 

и конкурентноспособно население. В тази връзка за нас е важно да продължим да насърчаваме 

производители и индустрия да изпълняват поетите до момента ангажименти и инициативи, 

например в рамките на EU Pledge. Открити сме за отделен диалог с тях, в рамките на който да 

идентифицираме съвместно решения и да намерим трудния баланс между амбициозни и 

реалистични цели.  

В заключение искам да отправя специална благодарност към Европейската комисия и Генерална 

дирекция „Здраве и безопасност на храните“, които направиха възможно приоритизирането на 

темата за Българското председателство, както и на всички лектори, които днес са с всички нас. 

Разработеният съвместно от Комисията и държавите-членки Европейски план за действие в 

областта на затлъстяването при децата, Съвместното действие по хранене и физическа активност 

– JANPA, предстоящото проучване на маркетинга при деца - са конкретни примери за дейности, 

които носят добавена стойност за всички. 

Пожелавам успешна и ползотворна работа на участниците във форума! 

Благодаря за вниманието. 

Гр. София                ЖЕНИ НАЧЕВА 

06.02.2018 г.                    ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 


