
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК 

 

 
 

Относно: предложения от Оперативен щаб за храни и напитки 
 

Уважаеми господин Радев , 

 

Оперативният щаб за храни и напитки се обръща настоятелно към Вас за пълно разбиране  и 

съдействие по решаване на следните проблеми: 

 

1. За срока на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 

13.03.2020 г., да се осигури приоритетен зелен транспортен сухопътен коридор за камиони, 

превозващи храни и суровини за хранителната и питейна индустрия. 

2. Настояваме за създаване от страна на правителството на работещ механизъм за 

приоритетно снабдяване на производствените предприятия в сектора с необходимите за 

поддържането на завишените мерки дезинфектанти и лични защитни материали (маски, ръкавици 

и т.н.). Изчерпването на наличностите, съпътствано от сериозните затруднения за снабдяване с 

нови количества, поставя редица от предприятията под риск от преустановяване на работа. 

3. В подкрепа на ликвидността по агрохранителната верига, настояваме за предприемане на 

спешни мерки от страна на държавата за изплащане на дължимите забавени плащания по 

програми и схеми към операторите, вкл. по схемата Училищно мляко 2018/2019. 

4. Настояваме да бъдем включени в стратегическото подпомагане с финансови средства, 

съгласно одобрените мерки насочени към за поддържане на заетостта в сектор производство на 

храни и напитки. Хранително‐вкусовата индустрия е пряко свързана с туристическия бранш, със 



заведенията за обществено хранене, ресторантите, кафенета и редица други обекти с 

преустановена дейност. Ето защо невъзможността за тяхното функциониране предвид 

ограничителните мерки се отразява пряко негативно и на бранша, не само като съществен спад на 

обороти, но и като пряка невъзможност да осигурим в тези условия заетост за значителна част от 

работещите в сектора лица. Искаме също така да Ви информираме, че хранителната и питейна 

индустрия вече е подложена на ценови натиск както от повишаващите се вече цени за транспорт 

и логистика, но също и от увеличението в цените на основни суровини (местно производство и от 

внос), материали и опаковки. Това неминуемо рефлектира върху себестойността на 

произвежданите у нас храни и напитки. 

 

С уважение, 

 

Оперативен щаб за храни и напитки: 

 

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите 

Национална асоциация на млекопреработвателите в България 

Асоциация на млекопреработвателите в България 

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци 

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България 

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България Съюз на 

пивоварите в България 

Асоциация на месопреработвателите в България 

Асоциация на производителите на рибни продукти- БГ ФИШ 

Сдружение „Храни и напитки България“ 

Национална Лозаро -Винарска Камара 

 

Оперативни контакти с щаба: 

0888398799; 0889494040 

мейл: office@nbabc.bg 

mailto:office@nbabc.bg

