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Колко безопасно е да рекламирате продукт като 
"домашен"? 

Статия за списание EFFL – European Food and Feed Law Review – Lexxion 

 

 

 

 

 

 

  

Новини от СППЗ 

На 19 ноември 2020г. Българската комисия 

за защита на конкуренцията ("КЗК") наложи 

санкция на Олинеза Премиум ("Олинеза"), 

един от най-големите български 

производители на храни, в размер на 

1 479 040 лв. или 4% от оборота му за 2019 г. 

Санкцията е наложена за "заблуждаваща 

употреба" за израза "домашна", посочен на 

етикета на майонеза, и идва след почти три 

години административни и съдебни 

производства. 

 
Предистория/Решение от 2018 г. и 

отмяната му 

Делото е образувано пред КЗК през 2017 г. 

по искане на конкуренти на Олинеза и касае 

предполагаемото заблуждаващо използване 

на претенцията "домашна" върху етикета на 

майонеза, произведена от Олинеза. 

Съгласно българското конкурентно право, 

заблуждаващата реклама е форма на 

нелоялна конкуренция и може да доведе до 

санкция до 10% от оборота за последната 

финансова година на нарушителя. Санкциите 

варират от до 5% от оборота за "леки" 

нарушения, до 8% за не много тежки 

нарушения и до 10% за тежки нарушения. 

През 2018 г. КЗК постанови, че Олинеза не 

е нарушила правилата за конкуренция. При 

обжалването обаче, Върховният 

През 2018 г. КЗК постанови, че Олинеза не 

е нарушила правилата за конкуренция. При 

обжалването обаче, Върховният 

административен съд ("ВАС") отмени 

решението на КЗК от 2018 г. и върна делото 

на КЗК, за да наложи санкция на Олинеза. 

Според ВАС, етикетът на храните е вид 

реклама и когато продуктът носи етикет 

"домашна майонеза", крайният потребител 

е бил заблуден относно съставките, от които 

е произведена майонезата. 

ВАС изрично заявява, че посочването на 

всички съставки на етикета на продукта 

(както е направила Олинеза) не води до 

различно заключение, тъй като крайните 

потребители имат очаквания, че продукт, 

обозначен като "домашен", ще съдържа 

съставките, типични за домашен продукт. 

Противно на очакванията им, майонезата на 

Олинеза съдържа "яйца на прах", тоест 

съставка, която нито е обичайна за 

домашното производство на майонеза, нито 

е лесно достъпна за потребители. 

 

По отношение на подробното описание 

на съставките на етикета, ВАС заявява, че 

когато крайните потребители избират 

продукт, те ще разчитат на твърдението 

"домашна" и няма да сравняват етикетите на 

продукти на конкурентите (направени със 

същите съставки като тези на продукта на 

Новини от СППЗ 
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Новини от СППЗ 

"домашна" и няма да сравняват етикетите на 

продукти на конкурентите (направени със 

същите съставки като тези на продукта на 

Олинеза). Следователно Олинеза печели 

конкурентно предимство, като използва 

претенцията "домашна", въпреки че 

продуктът нито е произведен у дома, нито е 

направен по домашна рецепта и с "домашни" 

съставки. 

 
Решението от 2020 г. 

Всъщност решението на КЗК от 2020г. се 

придържа към указанията на ВАС за налагане 

на санкция. 

Изненадани сме обаче, че регулаторът 

наложи санкция от 4% от оборота на 

нарушителя (т.е. почти максималната 5% 

санкция за "леко" нарушение), въпреки че 

имаше някои смекчаващи обстоятелства. 

Така например, през 2018 г. Олинеза 

промени името на своите продукти на 

"първокласна майонеза" и съответно 

уведоми КЗК, а предлагането на продукта 

беше спряно преди повече от две години. 

Също така е под въпрос дали санкцията е 

пропорционална на характера на 

нарушението, особено като се има предвид 

преобладаващата практика на КЗК да налага 

санкции от по 1-2% за "леки" нарушения. 

И накрая, изненадани сме, че КЗК 

използва оборота за 2019г., за да определи 

санкцията за нарушение, приключило през 

2018г. 

 

Предупреждение за други 

2018 г. 

Предупреждение за други 

рекламодатели 

Независимо дали санкцията, наложена от 

КЗК, е била правилно определена или не, 

изявления за реклама на своите продукти. 

КЗК вече има добре развита практика за 

санкциониране на различни реклами (напр. 

"Най-добър" или "домашен" продукт) и 

винаги трябва да се преценя дали си струва 

да се използват "грабващи" фрази предвид 

високите санкции и продължителни 

производства, до които могат да доведат. 

Автори на материала са:  

 

Фирма Schoenherr, адвокат Елена 

Тодорова е специалист национално и 

еврейско законодателство по регулациите 

за храни, опаковки, етикетирате и т.н. 

 

Фирма Schoenherr, Адвокат Галина 

Петкова е специалист картелни 

споразумения, игри, промоции, награди и 

др. 
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Дистанционно обучение, организирано от СППЗ  

 

  
Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци в партньорство с EC BUL – част от 

NSF International, имат удоволствието да Ви 

поканят да участвате в дистанционно 

обучение на тема:  

„Предоставяне на информация при 

етикетиране на предварително опакованите 

и непредварително опакованите храни. 

Прилагане на Регламент (ЕС) 1169/2011“ 

Мероприятието ще се проведе на 19 май 

2021 г. /сряда/. Обучител и модератор на 

дискусията: инж. Яна Милчева, EC BUL. 

Основни акценти на обучението: 

 Цели на Регламент 1169/2011; 

 Предмет и обхват на Регламент 

1169/2011; 

 Основни изисквания на Регламент 

1169/2011; 

 Промени в изискванията за 

етикетиране на храните, които се въвеждат с 

прилагане на Регламент 1169/2011; 

 Посочване на страната на произход 

или мястото на произход на основната 

съставка на дадена храна. Прилагане на 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775; 

 Изискванията за непредварително 

опаковани храни; 

 Представяне на хранителната 

информация на етикета; 

 Нови нормативни изисквания, 

касаещи етикетиране на храните. Закон за 

храните, обн. ДВ бр. 52 от 09.06.2020 г.; 

 Проект на Наредба за специфичните 

изисквания при търговия с храни от 

разстояние; 

 Практически упражнения. 

 

Обучението е подходящо за:  

 Мениджъри или специалисти управление 

Обучението е подходящо за:  

 Мениджъри или специалисти 

управление на качеството и безопасност на 

храните, служители в отдели по управление 

на качеството и безопасност на храните и 

служители, които са ангажирани с 

дейностите по проверка на етикетите на 

продуктите и осигуряване на съответствието 

им със законовите изисквания;  

 Мениджъри или специалисти, които 

разработват нови продукти; 

 Мениджъри или специалисти в отдел 

„Търговия и маркетинг“, които е необходимо 

да са запознати със законовите изисквания 

при етикетиране на храните;   

 Компании, които произвеждат 

продукти под собствена марка за 

Търговските вериги и осигуряват 

съответствието на етикетирането на 

продуктите със законовите изисквания.   

Продължителността на обучението ще 

бъде 5 часа, а всеки участник ще получи 

Сертификат за проведеното обучение. 

Обучението ще се проведе дистанционно от 

фирма „И СИ БУЛ“ ООД.  

Таксата за участие е:  

 за членове на СППЗ - 120лв. /без ДДС/ 

 за фирми - нечленове на СППЗ - 

140лв. /без ДДС/. 

 

Моля, при интерес за включване в 

обучението ни пишете на имейл info@org-

bg.net или ни потърсете на телефон 

0899892839.  

Очакваме вашите заявки! 
 

Новини от СППЗ 

mailto:info@org-bg.net
mailto:info@org-bg.net
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Важни срокове и дати през месец май 

 
 

 

 

   

Новини за сектора 

Кампания 2021 

До 17 май се подават заявленията за подпомагане, без да има санкция за закъснение при 

внасянето на документите или при редакцията им. До 31 май включително кандидатите могат 

да правят промени по подадени вече заявления, без да търпят санкция за закъснение. До 11 

юни включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от 

заявлението в размер на 1% за всеки работен ден. 

Кредити за плодове и зеленчуци 

До 30 юни производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни 

кредити от ДФЗ. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1,5 % и трябва да бъдат 

погасени до 30 юни 2022 г. Утвърденият ресурс е 12 млн. лв. 

Подмярка 4.2 за преработка 

17 май е индикативната дата за отваряне на прием по подмярка 4.2 Общият бюджет е в 

размер на над 387 млн. лв. Проектът на насоките за кандидатстване бяха на обществено 

обсъждане до 29 април, отделно бе проведено заседание на работна група с експерти от 

земеделското министерство и бранша. 

Кредити за семена и торове 

До 30 май стопаните, подали заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад 

и торове за производство на зеленчуци, плодове, винени лозя и маслодайна роза, ще получат 

парите си. Утвърденият ресурс е 12 млн. лв. Лихвата е 1,5 % годишно, а срокът за погасяване е 

30 ноември 2021 г. 

Съфинансиране на застраховки  

До 30 юли земеделските стопани кандидатстват по схемата „Помощ за съфинансиране на 

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За овошки, 

зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при 

размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Зърнени и маслодайни култури се 

подпомагат с до 21 лв./ха при застрахователна премия от 60 лв./ха. 

Контрол на доматен миниращ молец 

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски 

стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на 

доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се 

отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г. 

Кредити за плодове и зеленчуци 

До 30 юни производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни 

кредити от ДФЗ. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1,5 % и трябва да бъдат 

погасени до 30 юни 2022 г. Утвърденият ресурс е 12 млн. лв. 
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Farm2fork: Кодекс за поведение за отговорен бизнес 

и маркетингови практики 

Публикацията е разработена от Институт за агростратегии и иновации  

по материали на Европейската комисия. 

 

  

Новини за сектора 

Кодексът за поведение за отговорен 

бизнес и маркетингови практики ще е един 

от първите резултати от стратегията на 

Европейската комисия „От фермата до 

трапезата”(F2F) и неразделна част от нейния 

план за действие. 

 
В него ще бъдат изложени действията, 

които участниците по веригата „От фермата 

до вилицата“, като преработвателите на 

храни, операторите по хранителната верига и 

търговците на дребно, могат доброволно да 

се ангажират да подобрят значително и да 

представят своите показатели за устойчивост. 

Тези действия могат да бъдат пряко 

релевантни и изпълними в рамките на 

техните собствени операции/дейности  или 

могат да насърчат сътрудничеството с техни 

колеги от индустрията и други 

заинтересовани страни в хранителната 

система като земеделските производители и 

потребителите за извършване на подобни 

промени. Целта е Кодексът за поведение да 

бъде готов за подписване и одобрение от 

заинтересованите страни през юни 2021 г. 

Кодексът за поведение за отговорен 

бизнес и маркетингови практики ще съдържа 

доброволни ангажименти за действие, 

заедно с рамка за мониторинг и оценка за 

измерване на напредъка. Комисията ще 

инициира законодателни мерки, ако 

напредъкът е недостатъчен. 

 разгледа законодателни мерки, ако 

инициира законодателни мерки, ако 

напредъкът е недостатъчен. 

 Процесът по разработване на Кодекса за 

поведение започна през декември 2020 г., 

въз основа на Концепция, изготвена от 

Комисията и широко обсъждане с голям 

брой заинтересовани страни - 

представителни асоциации на индустрията, 

неправителствени организации и други. 

За официално стартиране на процеса за 

разработване на Кодекса за поведение в 

началото на годината се проведе събитие на 

заинтересованите страни на високо равнище 

под егидата на ЕК, с участието на 

изпълнителния заместник-председател Ф. 

Тимерманс, еврокомисарят Стела 

Кириакидес, евродепутатите Х. Дорфман - 

докладчик за F2F стратегията в Комисията по 

земеделие и развитие на селските райони и 

С. Винер - докладчик в сянка за F2F 

стратегията в Комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на 

храните и участници от индустрията. В това 

събитие на високо равнище изпълнителният 

Вицепрезидент Ф. Тимерманс и Комисар С. 

Кириакидес, подкрепени от членовете на ЕП, 

изразиха визията на Комисията за Кодекса за 

поведение като важен инструмент, който 

дава възможност на частните участници да 

се ангажират да предприемат действия в 

подкрепа на преход към устойчива 

хранителна система. Редица големи 

хранителни компании и търговци на дребно 

също изразиха своята подкрепа за Кодекса и 

представиха своите идеи въз основа на 

техните постижения до момента. 

 

Кодексът ще включва осезаеми и 

измерими действия, които всъщност 
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Новини за сектора 

Кодексът ще включва осезаеми и 

измерими действия, които всъщност 

допринасят за хранителна среда, която 

улеснява избора на здравословни и 

устойчиво произведени храни. 

Ангажиментите могат да бъдат под формата 

на декларация за ангажираност и действия в 

основни области, заедно със споразумение 

за преминаване към по-високи нива на 

амбиция в рамките на определен срок. За по-

напредналите, които желаят да поемат по-

големи ангажименти, Кодексът ще включва и 

набор от по-амбициозни, измерими действия 

за отделни предприятия.  

Кодексът ще покрива три основни цели: 

 Стимулиране на навици за 

потребление по-здравословни и устойчиво 

произведени храни (Т1) 

 Подобряване на вътрешните процеси, 

операции и организация в 

преработвателните предприятия, търговците 

и услугите с храни, за да се осигури високо 

ниво на устойчивост, отговорни бизнес и 

маркетингови практики и интеграция на 

биоразнообразието и естествените природни 

ресурси. Това включва и намаляване на 

разхищението и загубата на храна по цялата 

верига и промотиране на принципите на 

кръговата икономика.(Т2) 

 Улесняване на въвеждането на 

практики за устойчиво производство на 

храни от всички участници от агро-

хранителната система, включително  и 

първичното производство (фермери и 

рибари) и с цел подобряване на техните 

доходи и условия на труд (Т3) 

Кодексът ще има два компонента: 

Генерална част с конкретни амбиции и 

действия за постигане на трите цели и 

Специфична част с ангажименти за 

индивидуалните компании. Таблица с 

индикативни амбиции по трите цели: 

 

 
 Така например що се отнася до цел 

номер 2 (Т2) относно подобряване на 

вътрешната организация за постигане на 

устойчивост на преработвателните 

предприятия в Генералната част на проекта 

на Кодекс са посочени индикативни 

амбиции като намаляване с 55% на 

емисиите от агро-хранителната верига до 

2030г. на база на научнообоснован подход; 

по-устойчиво и ефективно използване и 

управление на енергията и природните 

ресурси до 2030г.; намаляване наполовина 

на хранителните отпадъци до 2030; всички 

опаковки за храни и за напитки да бъдат 

рециклируеми или повторно използвани до 

2030. 

В Специфичната част на проекта на 

Кодекс компаниите ще се включат темите и 

аспектите по които компаниите ще могат да 

поемат ангажименти като: 

 Нивото на амбициозност трябва да е 

в съответствие със целите на глобалните 

споразумения като Парижкото 

споразумение за изменение на климата, 

Стратегията за биоразнообразието, Зелената 

сделка. 

 Компаниите ще бъдат приканени да 

дадат кратка обосновка за избора на 

ангажименти, които ще изпълняват. 

 Ангажиментите ще трябва да 

адресират всички основни въпроси за 

устойчивост на  предприятието. 

 Ангажиментите ще се поемат на ниво 

предприятие, а не на ниво продукт. 

 

Публикацията е разработена от Институт 

за агростратегии и иновации по материали 
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Да се освободят от ДДС жизненоважни стоки и 
услуги по време на криза предложи ЕК 

  
Европейската комисия предложи да се 

освободят от данък върху добавената 

стойност (ДДС) стоки и услуги, които 

Европейската комисия, органите и агенциите 

на ЕС предоставят на държавите членки и 

гражданите по време на криза. 

 
Това е вследствие на опита, придобит по 

време на коронавирусната пандемия. Наред 

с другото, благодарение на него стана видно, 

че ДДС, начисляван върху някои сделки, в 

крайна сметка се превръща в разход при 

възлагането на обществени поръчки, който 

оказва натиск върху ограничените бюджети. 

Поради това с днешната инициатива ще се 

увеличи максимално ефикасността на 

средствата на ЕС, използвани в обществен 

интерес за реагиране при кризи, като 

природни бедствия и извънредни ситуации в 

областта на общественото здраве. Също така 

с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС 

за управление на бедствия и кризи, като 

например тези, които са в обхвата на 

Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за 

гражданска защита. 

След като бъдат въведени, новите мерки 

ще позволят на Комисията и на другите 

агенции и органи на ЕС да внасят и да 

закупуват стоки и услуги без ДДС, когато 

закупените стоки и услуги се разпределят при 

реагиране по време на извънредна ситуация 

в ЕС. Получателите може да са държави 

закупените стоки и услуги се разпределят 

при реагиране по време на извънредна 

ситуация в ЕС. Получателите може да са 

държави членки или трети страни, като 

например национални органи или 

институции (например болници, национални 

здравни органи или органи за реагиране при 

бедствия). Стоките и услугите в обхвата на 

предложеното освобождаване включват 

например: 

• диагностични тестове и консумативи 

за тестване, както и лабораторно 

оборудване; 

• лични предпазни средства (ЛПС), като 

ръкавици, респиратори, маски, престилки, 

продукти и оборудване за дезинфекция; 

• палатки, походни легла, дрехи и 

храна; 

• оборудване за търсене и спасяване на 

хора, чували с пясък, спасителни жилетки и 

надуваеми лодки; 

• антимикробни средства и 

антибиотици, антидоти при химически 

заплахи, лечения при радиационно 

облъчване, антитоксини, таблетки йод; 

• кръвни продукти или антитела; 

• устройства за измерване на 

йонизиращото лъчение; 

• разработване, производство и 

снабдяване с необходими продукти, 

научноизследователски и иновационни 

дейности, създаване на стратегически 

запаси от продукти; лицензи във 

фармацевтичната промишленост, 

карантинни съоръжения, клинични 

изпитвания, дезинфекция на помещенията и 

др. 

Източник: БТПП  
 

Новини за сектора 
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Доказателства в подкрепа, че източна Азия е един 

съвсем различен свят 

 

 

 

 

В Азия има някои доста странни часови 

зони  

Звучи трудно за вярване, но на огромната 

територия на Китай има само една-

единствена часова зона, въпреки че площта 

на страната позволява да има цели пет. В 

Китай обаче се ръководят само по 

пекинското време. За онези, които живеят в 

източната част на страната, това не е от 

голямо значение, но на запад със сигурност 

се чувстват... малко странно. Например в най-

западния китайски град – Кашгар, през юли 

Слънцето залязва в 11 вечерта. Сега през 

април изгревът в Пекин е в 6.00 ч. сутринта, а 

в Кашгар – в 8.30 ч. 

В Азия много държат на чистотата 

Сигурно се сещате как японските футболни 

запалянковци почистваха след себе си на 

световното по футбол, но 

чистофайничеството на азиатците не спира 

дотук. В японските училища няма чистачи, 

защото децата отговарят за чистота. 

Абсолютно неприемливо е да влезете с 

обувките в нечий дом, а краката 

задължително се мият старателно преди 

лягане, в баните и тоалетните има джапанки, 

които се ползват само там, за да не се 

разнасят никакви микроби из дома. 

В Азия имат много глоби 

Сингапур е едно от най-чистите и 

организирани места на планетата. Освен че 

хората там се опитват да бъдат много 

внимателни към останалите и по никакъв 

начин да не им пречат, този ред е свързан и с 

много строга система от глоби. Например там 

не можете да дъвчете дъвка и глобата е 500 

начин да не им пречат, този ред е свързан и 

с много строга система от глоби. Например 

там не можете да дъвчете дъвка и глобата е 

500 долара. 

 

Нормално е да спите навсякъде, дори и 

на работа 

Докато се возите в токийското метро или 

се разхождате из улиците, не се учудвайте, 

че навсякъде има толкова много спящи хора. 

В Япония са такива работохолици, че се 

счита за нормално да заспят на работното си 

място от умора. Обедната почивка, ако 

изобщо я ползват, също може да бъде 

посветена на съня. Имат си и специална 

дума за спането на работното място – 

инемури. Даже се смята, че това показва 

истинска отдаденост към работата. И ние 

понякога практикуваме инемури, но само 

защото ни мързи. 

Източник: www.dama.bg  

 

 

Любопитно 

http://www.dama.bg/

