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Нова организация ще работи за по-достъпна биохрана в България 
 
 
Все повече българи осъзнават нуждата да променят ежедневието си към по-съзнателно 
потребление, здравословни и природосъобразни навици, като търсят начини да постигнат 
това. Реално, обаче, не достига информация за достъпните възможности за такъв начин на 
живот и съществуват неуредени правни рамки, които ги възпрепятстват. В това отношение 
най-затруднена е дейността на гражданските хранителни кооперативи, тъй като законът не 
урежда свободния обмен на храни без търговски посредник между производителя и 
потребителя – подход, който все повече се доказва като устойчиво и достъпно решение за 
здравословното хранене на домакинствата. 
 
На 14 октомври в София беше основана нова организация с името „Сдружение 
Устойчиво Общество” в отговор на нарастващия обществен интерес към здравословния 
живот в хармония с природните закони и недостатъчната подкрепа за развитие на 
достъпните му възможности. Идеята дойде от пионерите на хранкооп движението, за да се 
уреди все по-притискащата ситуация с липса на наредба, регламентираща дейността на 
гражданските кооперативи за директно снабдяване с биологична и местна храна. Сега 
общностите, инициирани от самите хора в София, Варна и Пловдив срещат затруднения 
да обменят свободно продукция без това да се счита за стопанска дейност и такава, 
изискваща покриването на високи изисквания към БАБХ. 
 
Приоритетите на „Сдружение Устойчиво Общество” са да подпомага потребителите да 
се самоорганизират в кооперативи и да подобрява разбирането за здравословно 
хранене на децата у дома, в детските градини и училищата. Наред с това, организацията 
ще защитава потребителите от псевдо- биопродуктите, ще насърчава свободния обмен 
на семена, занаятчийското производство и биоградинарството за лични цели, като ще си 
партнира с организациите на биотърговците и биопроизводителите. 
 
Основният ресурс, който ще играе ключова роля за дейността на сдружението, е 
информационният проект „Органично”, който беше стартиран преди година и половина, 
за да подкрепи усилията на биобизнеса за по-добра биокултура на обществото. С 
течение на времето обаче, мисията на „Органично” беше прегърната много по-силно от 
самото общество, и сега сайтът и списанието се подкрепят изцяло от самите читатели, 
които ги списват, движат и разпространяват свободно. В бъдеще „Устойчиво общество” ще 
доразвие проекта, предлагайки много по-изчерпателна информация за достъпните 
начини на здравословен живот. 
 
За председател на сдружението беше избрана Гергана Кабаиванова – главен редактор 
на „Органично” и един от основателите на хранителния кооператив в Пловдив. 
Управителният съвет включва още Десислава Белева – юрист и автор на статии за устойчив 
начин на живот; Илия Пчеларов – основател на Хранкооп София, и Ралица Касимова – 
също от Хранкооп София. 
 
 
 
* * * 
Предмет на дейност на „Сдружение Устойчиво Общество” съгл. Устава: 
Сдружението се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, изразяваща се по-конкретно, но не изчерпателно в 
следното: 
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1. Информира обществеността за същността и ползите от устойчивия начин на живот; 
2. Извършва проучвания и разпространява информация за начините и средствата, 

чрез които обществото може да изгради функционирането си по един устойчив 
начин, уважавайки природата и давайки си сметка за дългът към бъдещите 
поколения; 

3. Подпомага обществото чрез информация и опит да се самоорганизира в 
кооперативи за директно снабдяване с екологично чиста и местна храна. 

4. Участва в обсъждането и реализирането на проекти, свързани с устойчивия начин 
на живот; 

5. Подпомага местната и централната власти, във връзка с регулиране на 
обществените отношения, свързани с гражданските кооперативи за директно 
снабдяване на чиста и местна храна от производителите; 

6. Насърчава обществения интерес към домашното екоградинарство за лични цели; 
7. Работи популяризирането на здравословното хранене, особено на децата у дома, 

в детските градини и училищата; 
8. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието и за 

решаването на текущи проблеми, свързани с опазването на околната среда; 
9. Съдейства и работи за популяризирането на устойчивия начин на живот и активното 

включване на родителите при организирането на свободното време на децата; 
10. Предлага мерки за подобряване на дейността на държавни и общински институции 

и предприятия, свързани с опазването на околната среда и другите цели на 
сдружението; 

11. Сезира компетентните органи при констатиране на нарушения на 
законодателството, свързани с непосредствените цели на сдружението; 

12. Организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на възпитанието 
и развитието на техните деца; 

 
Цели: 
Сдружението има за цел комплексно подпомагане на гражданското общество и 
възпитанието на децата в сферата на устойчивото развитие, защита интересите на 
членовете на Сдружението във връзка с осъществяваната от тях общественополезна 
дейност за развитие на хранкооперативите, като алтернативен начин за снабдяване на 
домакинствата с екологично чиста храна и развитието на проекти и програми за 
устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот в България. 
 
 Така формулираните цели на Сдружението ще се осъществяват посредством: 

1. Утвърждаване на ценности, свързани с опазването на околната среда за по-добро 
разбиране от страна на обществото за същността и ползите от устойчивия начин 
на живот; 

2. Защита правата на потребителите и осигуряване на компетентна помощ при 
реализирането им; 

3. Подпомагане на дейности, свързани със устойчиво развитие чрез информация и 
опит да се самоорганизира в кооперативи за директно снабдяване с екологично 
чиста и местна храна; 

4. Организиране и провеждане на образователни програми, семинари, симпозиуми, 
конференции, лекции, кампании и форуми, изследвания, обмен и други 
подходящи форми за обучение; 

5. Пропагандиране традициите и ползата от устойчивото развитие във всички негови 
форми, вкл. за по-доброто разбиране на здравословно хранене на децата у дома, 
в детските градини и училищата; 

6. Насърчаване на обществения интерес към домашното екоградинарство за лични 
цели.; 
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7. Сътрудничество с държавни и местни институции, бизнес и обществени 
организации, НПО, и с физически лица; 

8. Лобиране за приемането на наредба, уреждаща гражданските кооперативи за 
директно снабдяване на чиста и местна храна от производителите, в т.ч. 
свободното организиране на фермерски пазари и предлагане на домашно 
приготвена храна за нуждите на кооператива, както и за приемането на меню от 
биологична и здравословна храна в детските градини, училищата, социалните и 
болничните заведения, както и за други проекти и обществени отношения, които се 
нуждаят от правна регламентация 


