
Продукти с утвърдена репутацияПродукти с утвърдена репутация
  Политика на качествотоПолитика на качеството

1. Регламент 2081/92 за защита на
географските указания и наименования
за произход на земеделски продукти и
храни

2. Регламент 2082/92 за сертификати за
специфичен характер на земеделски
продукти и храни



За кои продукти се отнасяЗа кои продукти се отнася?    (1)?    (1)
   Продуктите, включени в двата Регламента: 2081/92 и

2082/92

Пресни меса (вкл. карантия);

Продукти на  месна основа (варени, осолени и т.н..);

Сирена;

Други продукти от животински произход (яйца, мед,
млечни продукти с изключение на масло и т.н.)



За кои продукти се отнасяЗа кои продукти се отнася??  (2)(2)

 Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни
мазнини и т.н.);

 Плодове, зеленчуци, зърнени култури, преработени и
непреработени ;

 Риба, двучерупчести мекотели и пресни ракообразни;

 Бира;

 Напитки от растителни екстракти;

 Хляб, тестени изделия, сладкиши, сладки, бисквити
и други тестени произведения;

 Други  селскостопански стоки/сено.ракита,горчица/



За кои продукти се отнасяЗа кои продукти се отнася??  (3)(3)

Обхват на продуктите съгласно Регламент 2081/92
Естествени клейове и смоли;
Ароматни масла;
Корк;
яркочервеното багрилно вещество cochineal (суров продукт от
животински произход);

Обхват на продуктите съгласно Регламент 2082/92
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао;
Макаронени изделия, включително полуготови и с пълнеж;
Полуготови ястия;
Супи и бульони;
Сладолед и шербет.



Задължителни документи заЗадължителни документи за
оформяне на досие на ЗНП/ЗГУ:оформяне на досие на ЗНП/ЗГУ:

Спецификация на продукта – реквизити:Спецификация на продукта – реквизити:
 Име на продукта

 Описание

 Географска област



Задължителни документи заЗадължителни документи за
оформяне на досие /оформяне на досие /22//

Доказателство за произход
Рецептура – начин на
производство/преработка
Връзка между качествата на продукта и
географския регион
Контрол
Етикетиране – лого + контролен орган



ПроцедураПроцедура  на кандидатстванена кандидатстване
            в страната-членкав страната-членка

Кой? Само група производители има правото да
кандидатстват за регистрация;

Какво? Заявката-досие (включително спецификации  на
продукта, доказателства и т.н. ) следва да бъде подадена
пред административния орган на страната-членка

Как?Страната-членка трябва да извърши пълна проверка за
съответствие на заявката, да я оформи и препрати до
Европейската Комисия;



Процедура на оповестяване – в ЕКПроцедура на оповестяване – в ЕК
Европейската Комисия предприема процедура на
оповестяване чрез публикуване в Официалния вестник;
В рамките на шест месеца всяка страна-членка може да даде
възражения по регистрацията;
Страните-членки трябва да обезпечат всички заинтересовани лица
(с икономически интерес) да бъдат информирани и да могат да
подадат възражения;
Ако няма възражения,  наименованието се вписва в Европейски
регистър на защитени наименования за произход и защитени
географски указания или  Европейския регистър на сертификатите
за традиционно-специфичен характер
Накрая: продуктът може да  носи обозначение-лого ЗНИ, ЗГУ или
храна с традиционно-специфичен характер и указание за
контролния орган



Трите вида означения – логоТрите вида означения – лого



Подпомагане на производствотоПодпомагане на производството
на  тези продуктина  тези продукти

Регламент 1783/2003 предвиждаРегламент 1783/2003 предвижда
подпомаганеподпомагане  на фермери,на фермери,
участващи в схеми за качество научастващи в схеми за качество на
храните на национално ниво и нахраните на национално ниво и на
ниво Общността, налагащиниво Общността, налагащи
специфични производствениспецифични производствени
изисквания за селскостопанскитеизисквания за селскостопанските
продукти.продукти.



Ангажименти на БългарияАнгажименти на България

Готовност за подаване на заявки иГотовност за подаване на заявки и
досиета за вписване в Европейскитедосиета за вписване в Европейските
регистри на защитените наименованиярегистри на защитените наименования
към датата на присъединяванекъм датата на присъединяване
Законодателни и практически задачи:Законодателни и практически задачи:
Приемане на наредби, въвеждащиПриемане на наредби, въвеждащи
европейските изисквания предиевропейските изисквания преди
присъединяванетоприсъединяването



  Необходими стъпки  Необходими стъпки

Изграждане на административенИзграждане на административен
капацитеткапацитет
Обучение на администрацията и на
производителите
Изграждане на Стратегия за
насърчаване на производителите на
продукти със защитени наименования
Съвместно с БСК създаване на каталог
“Традиционни продукти и храни”



Някои регистрирани наименования наНякои регистрирани наименования на
плодове по страниплодове по страни
Франция

Pommes et poires de Savoie
Poireaux de Créances
Pruneaux d'Agen ou Pruneaux d'Agen mi-cuits
Melon du Haut Poitou
Melon du Quercy
Mirabelles de Lorraine
Muscat du Ventoux
Noix de Grenoble
Noix du Périgord



Някои регистрирани наименованияНякои регистрирани наименования
нана  плодове по страни /2/плодове по страни /2/

Италия
Clementine del Golfo di Taranto
Clementine di Calabria
Limone Costa d'Amalfi
Kiwi Latina
Limone Costa d'Amalfi
Limone di Sorrento

Гърция
Portokalia Maleme Hanion Kritis



Дирекция Интеграционна Дирекция Интеграционна 
политикаполитика

Емилия ВълчеваЕмилия Вълчева-Държавен експерт-Държавен експерт
телтел: 985 11 36: 985 11 368 / факс: 981 23 188 / факс: 981 23 18
ее-mail: -mail: ее..valtcheva@mzgar.government.bgvaltcheva@mzgar.government.bg


