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Изтеглете насоките на ЕС относно даряването на храна на вашия език на следния адрес:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Насоките на ЕС относно даренията на храни се съсредоточават върху 
проблеми, които трябва да бъдат отнесени на ниво ЕС. Където това е 
приложимо, е необходимо правилата и насоките на държавите членки 
трябва също да бъдат взети под внимание.

Насоки за даряване на храна

На 16 октомври 2017 г. Европейската 
комисия прие насоки на ЕС относно 
даряването на храна с цел да улесни 
възстановяването и преразпределянето 
на безопасни и годни за консумация 

храни на нуждаещите се.

Целта на това е: 

Нейните цели са:

Да разясни правните положения, заложени в законодателството 
на ЕС и да спомогне за това да се премахнат бариерите относно 
преразпределянето на храни в текущата нормативна рамка на ЕС.

Да осигури съответствие на доставчици и получатели на излишъка от 
храна спрямо съответните изисквания в регулацията на ЕС (хигиена и 
безопасност на храните, проследяване, отговорност, ДДС и др.).
Да осигури информираност относно общото разбиране на 
правилата на ЕС, които се отнасят до преразпределянето на 
излишъка от храна от страна на регулаторните органи на 
държавите членки.

ЕС е посветен на постигането на цел 12.3, 
свързан с устойчивото развитие, която се 
изразява в това да се понижи наполовина 
изхвърлянето на храна на глава от населението 
на ново търговия на дребно и потребление и 
намаляване на загубите от храни във връзка с 
производствени и доставни вериги, включително 
загуби след прибиране на реколтата до 2030 г.

„И на хранителните отпадъци 
може да се погледне от 

различна социална позиция: 
да се улеснява възможността 
за даряване на храна, която е 
все още годна за консумация, 

но поради логистични или 
маркетингови причини не може 

да бъде комерсиализирана.“
(Затваряне на веригата – План за действие на 
ЕС за кръговата икономика, COM(2015) 614 

окончателно)

От фермата до вилицата

Хранителните отпадъци се генерират на всеки етап от веригата на хранителната стойност, като причините за това са 
комплексни. С оглед предотвратяването на генерирането на хранителните отпадъци е необходимо да преминем към 

кръгова икономика и по-устойчиви хранителни системи.
Основният фокус на предотвратяването на генерирането на хранителни отпадъци трябва да е насочен към източника 

чрез ограничаване генерирането на излишъци от храни на всеки етап от веригата за доставка на храни. При възникване 
на излишък от храна, най-доброто решение, което гарантира използването на възможно най-високата стойност е – без да 

се нарушава безопасността на храните –да се преразпредели за консумация от хората.

Парадоксът 
на връзката 

изобилие 
– 

недостиг

Всяка година в ЕС се генерират  
88 милиона тона хранителни отпадъци

(20 % от общото количество произведени храни),

възлизащи на прогнозна стойностот
143 милиарда евро 

Около 112 милиона жители на ЕС 
живеят в риск от бедност или

с месо, риба или вегетариански 
еквивалент на всеки втори ден

социално изключване и над 40 милиона души 
не могат да си позволят качествено хранене

(по данни на Евростат).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ
Предоставянето на достъп на потребителите до ясна, изчерпателна и надеждна информация за храните, 
за да са в състояние да осъществяват информиран и безопасен избор, е от съществено значение.
Когато се преразпределя излишната храна, крайните бенефициенти трябва да имат достъп до същата 
информация, която се изисква и предоставя, когато храната се закупува в магазина. 
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Насоките на ЕС относно даренията на храни се 
съсредоточават върху проблеми, които трябва да 
бъдат отнесени на ниво ЕС. Където това е приложимо, 
е необходимо правилата и насоките на държавите 
членки трябва също да бъдат взети под внимание. 

Информация за храните за потребителите 
(Регламент (ЕС) № 1169/2011)

В допълнение към това, някои държави членки са 
приели и свои национални мерки и/или насоки. 

Приложимо законодателство на ЕСОсобености относно яйцата:

За яйцата указаната дата „Най-добър 
до“ се задава в срок от 28 дни след 
снасянето им, но те не могат повече 
да се продават в търговските обекти 
на дребно в срок от 21 дни след 
снасянето им.

Даряването на храна е разрешено 
след изтичане на ограничението от 
21 дни при условие, че търговецът на 
хранителни продукти обработва яйцата 
преди да ги предложи на потребителите.

Изисквания относно информацията за непакетирани храни

Изисквания относно информацията за опаковани на момента храни

LoОбозначаване на датата

Езикови изисквания

При извършване на даряване на храна, задължителната информация за 
храните трябва да се предоставя на официалния (те) език (езици) на 
страната или на чужд език , който е лесно разбираем от потребителите.

Информацията за храните трябва да е налична и да се предоставя на крайния бенефициент, 
в случаите когато храната се дарява. Задължителната информация за храните трябва да се 
показва директно върху опаковката или върху етикета, закачен за нея.
В определени случаи (излишъкът от храна, която не е предназначена за крайния потребител 
или е доставена на обществени заведения), информацията за храните може да бъде 
представена и в търговски документи, придружаващи храната.

Даряването на храна на непакетирани храни е разрешено, ако потребителите получат 
необходимата информация. Необходимата информация за храните е ограничена до 
наличието на алергени и всяка друга допълнителна информация , изисквана от 
националната нормативна база.

„Използвай до“ информира относно 
безопасността на храните
Даряването на храна не е разрешено след изтичане на 
указания в етикета „Използвай до“ срок.
Донорите трябва да гарантират достатъчен срок на годност, 
за да се осигури безопасното преразпределение и употреба 
от крайния потребител.

„Най-добър до“ предоставя информация за 
качеството на храната
Даряването на храна е разрешено след изтичане на указания в 
означението „Най-добър до“ срок.
Когато преразпределянето на храната се извършва преди 
датата „Най-добър до“, операторът на хранителни продукти е 
задължен да гарантира подходящи условия на съхранение и 
целостта на опаковките. 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


ДАРЯВАНЕ НА ХРАНА В ЕС: БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ХИГИЕННИ ПРАВИЛА

Общ закон за храните (Регламент (ЕО) № 178/2002)

Пакет за поддържане на хигиена на храните (Регламент (ЕО) № 
852/2004 и 853/2004)

Общи хигиенни изисквания 

Общите хигиенни изисквания се отнасят за всички 
хранителни продукти на всички етапи от хранителната 
доставна верига.   Правилата на ЕС за хигиена на храните 
са общи и осигуряват висока степен на гъвкавост в 
зависимост от вида на предприятието, като често пъти 
обхващат следното:

Храната от животински произход, предназначена за замразяване, 
трябва да бъде замразена без неоправдано забавяне след като 
бъде произведена. Това изискване не се отнася за търговците 
на дребно, които доставят храна на други стопански субекти в 
хранителната промишленост (например хранителните банки), 
ако дейността е маргинална, локализирана и ограничена.
Държавите членки, позволяващи замразяване на животинска 
храна с цел преразпределение, следва да приемат  национални 
мерки и да уведомят Европейската комисия и други  
държави членки.

ЕС си поставя основна цел предоставянето на безопасна, 
питателна, висококачествена и достъпна храна за всички 
свои жители. Всички потребители трябва да бъдат еднакво 
защитени от едни и същи  стандарти за безопасност на 
храните, независимо дали храните се продават директно на 
потребителите или се преразпределят на нуждаещите се.

Даряването на храна трябва да съответства на общото 
законодателство за храните и правилата на ЕС относно 
хигиената на храните, приложими за всички хранителни 
търговски обекти. В допълнение към това, някои държави 
членки са приели и свои национални мерки и/или насоки. 
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• Регистрацията на предприятието в 
компетентните органи

• Въвеждането на добри хигиенни практики

• Прилагането на процедури, основани на 
принципите за анализ на опасностите и 
критична контролна точка (HACCP)

Хранителни продукти от животински произход

Търговците на дребно и преразпределителните организации, 
които преразпределят храни от животински произход (месо, 
рибни продукти и продукти от аквакултури, млечни продукти, 
яйца и яйчни продукти и др.) трябва да прилагат специфични 
хигиенни изисквания на Регламент (ЕО) № 853/2004, за да 
защитят общественото здраве, както например

Приложимо законодателство на ЕС

• Одобрение от националните органи 
преди извършване на дарение

• Специфични и подробни разпоредби относно 
температурата 

Изключение от тези специфични хигиенни изисквания, 
различни от свързаните с тях температурни условия, може да 
бъде предоставено, ако дейността на търговците на дребно 
остава пределна, ограничена и местна или е ограничена за 
транспортиране и съхранение. 

Замразяване на излишната хранаСектори на хотелиерството, ресторантьорството
 и хранителните услуги

В В секторите на хотелиерството, ресторантьорството и 
хранителните услуги  даряването на храни е по-ограничено 
поради съображения за безопасност на храните, но въпреки 
това съществуват практики да се откриват и оценяват 
възможностите това да се прави според конкретния 
случай. Например, охлаждането на ястия след края на 
смяната може да улесни процеса по даряване на храна. 
Някои държави членки и търговски организации са създали 
или в момента разработват конкретни насоки за сектора.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Някои държави членки търсят различни начини, по които да 
стимулират даряването на храна, като предлагат например:

ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДАРЯВАНЕТО НА ХРАНА

Директива относно данъка върху добавената стойност (ДДС) 
(Директива 2006/112 / ЕО на Съвета)

Държавите членки са отговорни за транспонирането на тези 
разпоредби в националното си законодателство.

Данък върху добавената стойност

Законодателството за ДДС, прилагано в държавите 
членки на ЕС, понякога може да има отражение върху 
даряването на храни. С помощта на хармонизирането 
на правилата, приложими за стоки, предоставени 
безплатно (чл. 16 и 74 от Директивата за ДДС), 
държавите членки могат да улеснят процеса по 
даряване на излишъци от храна за благотворителни 
цели.

Комитетът по ДДС на ЕС прие насоки за осигуряване 
на единно прилагане на Директивата за ДДС в 
държавите членки.

В някои държави членки при даряването на храна се 
заплаща нисък или нулев ДДС, тъй като стойността 
на дарената храна, която се намира близо до 
посочената в дата, е ниска или нулева.

Данъчните бариери не трябва да бъдат пречка за даряването на храни.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) може да има последици за 
прехвърлянето на излишък  от храни от донори към хранителни банки и други 
благотворителни организации.

Правилата за ДДС и други фискални инструменти могат да дадат икономически 
стимули за даряване на храна в подкрепа на преразпределението на излишъка 
от храна и предотвратяването на хранителните отпадъци.

„[…] Облагаемата сума представлява 
изкупната цена на стоките (или 
на подобни стоки или, при липса 
на покупна цена, себестойността 
на стоките), дарени, приспособени 
към състоянието на тези стоки 
към момента на извършване на 
дарението […] ”.

Приложимо законодателство на ЕС

Фискални стимули

Данъчни кредити
Във Франция и Испания съответно 60% 
и 35% от нетната балансова стойност на 
дарената храна може да бъде възприета 
като корпоративен данъчен кредит. 
Това процентно изражение може да бъде 
удържано от корпоративния данък върху 
приходите.

Приспадане на данък
В Португалияl донорите могат да си 
приспаднат до 140% от стойността на 
храната към момента на извършване 
на дарението (ограничено до 8/1000 
от оборота на донора), ако храната ще 
бъде използвана за социални цели.
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