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Стр. 1

Новини от СППЗ

Първо заседание на Националния съвет по храните
На 05.10.2020 г. се проведе първото
заседание на Националния съвет по храните
(НСХ). По-важните теми, по които експертите
от МЗХГ предоставиха информация са:
 Законодателни промени в сектор
„Храни“ във връзка с приемането на новия
Закон за храните и Закона за управление на
агрохранителната верига;
 Законодателни промени на ниво ЕС
във връзка с публикуването на стратегията
„От фермата до трапезата“ – необходимост
от хармонизиран подход при етикетирането
на хранителните стойности върху предната
част на опаковката;
Членове на НСХ съгласно ЗХ са министрите
на здравеопазването; икономиката; на
околната среда и водите;
на труда и
социалната политика; на образованието и
науката, както и изпълнителният директор на
БАБХ, директорът на Център за оценка на
риска по хранителната верига; главният
държавен здравен инспектор на РБ;
председателят на Националното сдружение

председателят на Националното сдружение
на общините в България; по един
представител на ректорите на Тракийския
университет, Лесотехническия университет,
Селскостопанската академия и УХТ-Пловдив;
по един представител на сдруженията за
защита на потребителите и по един
представител на браншовите организации в
определени сектори по класификация на
икономическите дейности, част от които е и
СППЗ.
Съгласно ЗХ председателстващ Съвета е
министърът на МЗХГ – г-жа Десислава
Танева.
На заседанието бяха избрани и двамата
нейни заместници - проф. Костадин Ангелов,
министър на здравеопазването и г-н Йордан
Чорбаджийски, номиниран от браншовите
асоциации /в момента г-н Чорбаджийски е
председател на УС на Националната лозаровинарска камара /.
Повече прочетете тук.
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Новини от СППЗ

На добър час, студенти и преподаватели от УХТ!
С песента от култовия филм „Вчера“ –
„Клетва“ в изпълнение на „Щурците“,
ректорът проф. д-р Пламен Моллов поздрави
студенти, преподаватели и гости на
Университета по хранителни технологииПловдив,
които
присъстваха
на
тържественото откриване на академичната
2020/2021 учебна година.

Старт на церемонията по традиция бе
даден с Gaudeamus igitur, под звуците на
химна бе внесено знамето на университета.
На празненството в двора бяха новоприетите
студенти, преподаватели и множество гости,
сред които г-жа Марияна Николова –
Вицепремиер
по
икономическа
и
демографска политика и Министър на
туризма, доц. д-р Янко Иванов – Зам.министър на земеделието, храните и горите.

На трибуната бяха и членовете на Съвета
на настоятелите, за чийто председател бе
избран г-н Стойко Кировски /текущ
председател/ момента – Председател на

председател на управителния съвет на
Съюза на преработвателите на плодове и
зеленчуци
(СППЗ)
в
България/.
В
приветствието си проф. Моллов заяви, че
през своята 67-годишна история УХТ се
утвърди като най-авторитетна школа за
подготовка на професионалисти в сферата
на хранителната наука и технологиите, а
силният
интерес
към
изучаваните
специалности
дава
самочувствие
на
академичната
общност
на
лидер.
Удовлетворени сме, че държавната поръчка
за прием на нови студенти е изпълнена
почти на 100%, заяви той. За първи път в
последните години прага на висшето
училище
прекрачват
над
620
първокурсници, а в специалност „Технология
и качество на храните“ са приети 58
студенти.

На добър час и нови високи постижения
на академичната общност в УХТ пожела
вицепремиерът Николова. В приветствието
си тя изтъкна, че авторитетното висше
училище обучава кадри, които имат важна
роля за развитието на туристическия сектор
и определят водещата му роля в българската
икономика с 12% от БВП.
На финала Ректорът връчи лично
студентските книжки на отличниците.
Благодарствени
грамоти
получиха
рекламните лица в кандидатстудентска
кампания 2020 г.
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Новини от СППЗ

Консервената индустрия у нас се е свила три пъти за
близо 40 години
Производството на консерви у нас се е
свило три пъти спрямо 80-те години, когато
България беше водеща в този сектор. Но за
разлика от преди, в момента се произвеждат
по-качествени
продукти
с
по-голям
асортимент, тъй като страната ни изнася
консерви към повече пазари. Това коментира
инженер Стойко Кировски, председател на
Съюза на преработвателите на плодове и
зеленчуци и управител на фирма „Джем и
Джем“ - Пловдив в предаването "Бизнес
старт" с водещ Христо Николов.
"Консервената промишленост в България е
на добро ниво и в нея се ползват качествени
продукти. Но традицията за домашно
приготвяне на зимнина е доста инертна и все
още продължава, особено в селата",
отбеляза инж. Кировски.
Според него една от опасностите на
домашните консерви е, че при приготвянето

домашните консерви е, че при приготвянето
им трябва да се знае с какво са третирани
продуктите, които се използват.
"Например в съседна Турция са
позволени много препарати, които в ЕС не
са. Най-добре Най-добре е при приготвяне
на зимнина хората да ползват свои
собствени продукти", обясни той.
Г-н Кировски каза още, че по време на
националната карантина потребителите са
се презапасили с консерви. През юли, август
и септември обаче е имало спад в
консумацията на консерви заради наличието
на пресни плодове и зеленчуци.
Инж. Кировски обясни, че разликата в
цените на подобни продукти се дължи на
маркетинг стратегия от страна на фирмите,
на които хората имат доверие.
Целия разговор гледайте тук.
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Новини за сектора

Тренд: Половината българи приготвят зимнина
Половината от българите помагат при
отглеждане и приготвяне на зимнина, гласи
проучване на социологическа агенция
"Тренд".
Проучването е реализирано в периода
между 29 август и 5 септември 2020 г. чрез
интервюта "лице в лице" сред 1008 души на
възраст 18+.
55% от българите си приготвят зимнина, а
43% не приготвят. Логично в селата и в
малките градове хората по-често си приготвят
зимнина. В София 33% посочват, че си
приготвят зимнина. С увеличаване на
възрастта се увеличава делът на участващите
в този процес.

От зимнината, която приготвят в най-голям
дял са компотите - 48%, туршия - 46%,
лютеница/кьопоолу/ айвар/лютика - 30%,
кисело зеле - 28%. Други продукти, които са
предпочитани от българите за зимнина са
сладка, печени чушки, кисели краставички,
консерви, колбаси, плодове и др.
Половината от българите декларират, че
участват в отглеждането/ приготвянето на
домашни продукти, а 49% посочват, че не
участват. С увеличаване на възрастта се
увеличава делът на хората, които участват в
тези процеси. 81% от живеещите в селата
посочват, че участват в отглеждането/
приготвянето на домашни продукти. В
столицата този дял е 25%.

83% от запитаните посочват, че
консумират домашно приготвени продукти,
защото смятат, че са по-качествени от тези в
магазина, но 8% не са съгласни с това
твърдение. Близо 2 млн. и 200 хил. българи
(53%) консумират домашни алкохолни
напитки. 51% от сънародниците ни са
участвали в бране/ събиране на реколта.
Близо всеки пети е взимал участие във
варенето на домашен алкохол, а 660 хил.
(12%) в клането на прасе.
79% консумират домашно приготвени или
отгледани продукти, спрямо 20%, които не
консумират. Данните показват, че с
повишаване на възрастта нараства и делът
на консумиращите домашни продукти. В
малките градове и селата процентът на
консумиращите домашно продукти е повисок в сравнение с областните градове и
София.
Най-често
консумираните
домашни
продукти са туршия с 32%, компоти - 28%.
Зеленчуците/ зеленчукови консерви - 25%.
Сред предпочитаните домашни продукти от
българите са още лютеница, сладко, кисело
зеле, ракия, месо, яйца, млечни продукти и
т.н.
За близо две трети от сънародниците ни
консумацията на домашно приготвени
продукти са по-евтини. За 27% това не е
определящ фактор.
76% консумират домашни продукти,
защото им напомнят за вкуса от детството,
но за 12% това не е така. Най-младите в поголям дял в сравнение с другите възрастови
групи посочват, че не са съгласни.
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Новини за сектора

Информационна кампания “Бизнесът продължава
да работи“
Получихме писмо от г-н Тум Буйсере,
търговско аташе в Британското посолство в
София по повод информационна кампания,
която цели да помогне на компаниите от ЕС
да се подготвят за края на настоящия
преходен период за излизането на
Великобритания от ЕС.

На 7 септември правителството на
Обединеното кралство на Великобритания и
Северна
Ирландия
стартира
нова
информационна кампания, която цели да
помогне на компаниите от ЕС да се подготвят
за края на настоящия преходен период.
Великобритания ще напусне митническия
съюз и единния пазар на ЕС на 31 декември
2020 г., независимо от резултата от
настоящите преговори. В тази връзка
предстоят редица промени, за които
бизнесът от ЕС (включително българският) е
необходимо да се подготви.
Информационната кампания „Бизнесът
продължава да работи“ ще предостави на
търговците от ЕС полезна информация за
действията, които трябва да предприемат, за
да продължат да търгуват безпроблемно с
Обединеното кралство и след 31 декември
2020. Информацията ще е достъпна на
специално разработена уеб страница:
www.gov.uk/eubusiness. Страницата ще се
актуализирана с допълнителна информация,

актуализира с допълнителна информация,
онлайн семинари и секторни събития, през
идните седмици и месеци.
Настоящата информационна кампания
допълва
вече
започната
вътрешната
кампания
на
правителството
на
Обединеното кралство, която очертава
респективно стъпките, които и британският
бизнес трябва да предприеме, за да се
подготви за промените.
Приоритетите на
всички екипи в
британските посолства в цяла Европа са
насочени към тясно сътрудничество с
техните европейски партньори, фирми и
бизнес асоциации, с цел подкрепа на
подготовката на бизнеса в ЕС за възможните
промени, за да могат да продължат да
търгуват безпроблемно с Обединеното
кралство.
Като петата икономика в света и
многосекторен
пазар,
амбицията
на
Обединеното кралство е да продължи да
бъде силен търговски партньор на бизнеса
от ЕС, включително и в България.
Ако имате някакви въпроси или
притеснения относно това как промените в
търговските отношения ще повлияят на
Вашия бизнес, моля не се колебайте да се
свържете с г-н Тум Буйсере или с Розалина
Айракова (rozalina.ayrakova@fco.gov.uk ) и те
ще направят всичко възможно, за да Ви
помогнат.
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Новини за сектора

Вишеградската четворка и България с обща
позиция новата ОСП
средните стопанства.
По думите й, много важен детайл в
„Зелената архитектура“ е мястото на
дребните фермери и малките стопанства,
които винаги са в по-затруднено положение.
Принципната позиция на страната ни винаги
е била за изключване на дребните
земеделски стопани от контрола на
условността, т.е. изискванията за кръстосано
съответствие.
По отношение на това какви решения
следва да се приемат за елиминиране на
риска от загуба на средства в преходния
период, както и при прилагане на механизма
за възстановяване “Следващо поколение
ЕС”, България подкрепя предложението
изразходването на средства от инструмента
за възстановяване да става по правилата на
един режим за разходване. Така не се
създава излишна административна тежест.
„Необходимо е средствата от инструмента за
възстановяване да се получат най- скоро.
Ние ще подкрепим декларацията, която е
подготвена от Полското председателство на
Вишеградската група. Тя е добра основа за
Тя заяви, че подкрепяме предложението
постигане на компромис в Съвета по Общия
на
Германското
председателство
по
подход в идния месец.“, каза още Танева.
отношение на гъвкавостта при прилагане на
По въпроса за внедряването на прецизно
еко-схемите, така че да има минимален риск
земеделие и използването на нови
от загуба на средства. „В този смисъл,
технологии, земеделският министър посочи,
предлагаме принципът на прилагане на
че това би довело до намаляване на
настоящите зелени плащания, да продължи
употребата на химични пестициди и торове в
да действа, а именно ставката да е в пряка
селското стопанство. Тя обясни, че един от
зависимост между бюджет и допустими
методите за това е интегрираното
площи в конкретната година“, поясни Танева.
управление на вредителите, както и
Така ще осигурим запазване на бюджета и
използването на алтернативни подходи за
изпълнение на важни цели като стимулиране
защита на растенията.
на младите в сектора, подкрепа за малките и
Източник: www.fpim-bg.org
средните
стопанства.
Те 9/2020
ще спомогнат за намаляване на Стр. 7
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За България, в хода на преговорния
процес, въпросът за задължителността на
екосхемите остава основен политически
елемент от общото Споразумение. Него
разглеждаме в неделима цялост с въпроса за
продължаването на Националната преходна
помощ и обвързаната подкрепа. Настояваме
НПП да бъде с нова референтна година 2018.
Относно обвързаната подкрепа предлагаме
стойностите й да се запазят поне на
досегашните нива или да се увеличат. Това
каза министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева на среща на
министрите на земеделието на страните от
Вишеградската група, проведена в гр.
Познан, Полша.

Новини за сектора

Грешна ли е подготовката на България за новата
ОСП - преговорите в София
Автор: Пламен Абровски – част 2
Откакто през 1748 г. Шарл дьо Монтескьо
формулира теорията за разделението на
властите, до момента по-добро държавно
управление не е измисляно. Ако се чудите
каква е връзката между държавното
управление и Общата селскостопанска
политика (ОСП), както и защо смесвам две на
пръв поглед коренно различни теми,
отговорът е много прост.

Процедурата по изготвяне и приемане на
Стратегическия план на България за ОСП,
която аграрното ведомство е подготвило, е
концептуално
сгрешена
и
порочна.
Твърдението, че министърът на земеделието
е отговорен за изготвянето на този най-важен
за земеделието ни документ, е само отчасти
вярно.
Още когато Министерският съвет през
2019 г. подготви и прие прословутото
постановление, с което се сформират
тематичните работни групи по всички
програми за следващия програмен период,
някой трябваше да осъзнае спецификите на
дебата в Брюксел. И да обясни, че в
следващия програмен период политиката в
земеделието ще бъде още по-различна и от
досегашната. За съжаление обаче, явно в
изпълнителната ни власт никой не осъзнава
какво
представлява
принципът
на

какво
представлява
принципът
на
субсидиарността и предложеният нов модел
на подпомагане в ОСП.
Какво беше досега?
ОСП е обща, защото се базира на правила,
които се прилагат директно във всяка една
държава членка. От присъединяването ни
през 2007 г. до настоящия момент
елементите на ОСП се базират на четири
регламента, които дефинират всяка мярка за
подпомагане. Казано с няколко думи, в
Регламента за директни плащания се
записва, че има Схема за единно плащане на
площ (СЕПП) и подпомагането по нея е
определена сума на хектар. Оттам България
прилага директно схемата, тъй като
регламентите на ЕС са преди българското
законодателство.
Друг пример - записва се в Регламента, че
има схема за зелени плащания, като по нея
трябва да се спазват съответни изисквания и
да се правят различни обработки. Ако
всичко е спазено, фермерите получават
определена сума на хектар. Тук отново
България прилага схемата директно, без
много-много да разсъждава. Точно поради
тази причина в последните 13 години нито
един политик не пожела да формулира
визия за българското земеделие. В резултат
на
това
безусловно
прилагане
на
европейското законодателство в момента
има изключителна поляризация между
различните стопанства.
В България няма средна класа
земеделски производители
Разделението между много големи и
много малки не само че съществува, а и с
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Новинизаотсектора
СППЗ
Новини
не само че съществува, а и с годините се
задълбочава все повече. Както и преди съм
казвал пред Агри.БГ, една от основните цели
на директните плащания е да допълват
доходите на земеделските производители.
При големите фирми доходи няма – там се
изплащат дивиденти, доходите са в
семейните ферми.
И тъй като темата е много дълга, а целта
на настоящия анализ е съвсем друга, ще кажа
само следното: Можеше ли в рамките на
общите правила да се създадат национални
условия, които да урегулират сектора с оглед
на българската действителност?
Аз съм убеден, че можеше. Нито едно
политическо лице обаче не пожела да работи
в тази насока, защото е много по-лесно да
кажеш: „Брюксел не дава!”, и да вдигаш
рейтинга си, като се хвалиш колко много
пари администрацията, която временно си

пари администрацията, която временно си
ръководител, е раздала. Сега обаче Брюксел
предложи коренно различен подход.
Мотото на Брюксел вече е: „Вие си
решавате!”.
Какво е новото?
За тези, които все още се чудят какво
означава принципът на субсидиарността и
новият модел на подпомагане, който
предложи Европейската комисия (ЕК) за
следващия програмен период, ще кажа
следното – Брюксел каза на държавите
членки сами да формулират какво ще
подпомагат. Само като пример ще обърна
внимание на действията на МЗХГ – в
момента се идентифицират практики, които
България ще обяви за „зелени” и ще
подпомага тяхното изпълнение.
Тези практики се идентифицират, защото
в
предложения
Регламент
за

Неправилното определяне определяне
срока на трайност/ годност на храните
в много случаи може да компрометира
продукта и да нанесе непоправими
загуби за всички по веригата –
доставчик на суровини, производител,
търговец/ дистрибутор, потребител.
В изданието ще намерите отговор на :
 Какъв е срокът на трайност/годност на
нашия продукт ?
 Срок на трайност или срок на годност
трябва да определим ?
 Правилно ли сме обявили срока на
трайност/годност върху етикета ?
 Коя дата трябва да посочим за начало
на срока на трайност/годност - тази на
производството или тази на пакетирането

За поръчки: 02/987 47 43 или на имейл
info@org-bg.net
тр
 на
Кои
фактори
са определящина
заплодове
срока наи трайност/годност
на нашия продукт
Бюлетин
Съюз
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Новини за сектора
в предложения Регламент за Стратегическите
планове е записано, че държавите членки
трябва да създадат схема за зелено плащане.
Но какви практики и по какъв начин, всяка
страна трябва да прецени сама. Това важи с
пълна сила за почти всички схеми и мерки за
подпомагане, които ще бъдат посочени в
стратегическия ни план, като дори няма да
засягам другата тема за отчетността и
контрола – за нея друг път.
Трябва да е ясно, че всичко, което се
запише в стратегическия план на България,
ще бъде и би трябвало да бъде уникално и да
е характерно именно за страната ни. Европа
задава рамка, която ние трябва да запълним
сами.
Какъв реално е проблемът?
За добро или за лошо, към настоящия
момент България е страна с парламентарно
управление. Това означава, че всички закони,
на база на които се урегулират обществените
отношения, се приемат от законодателната
власт в лицето на Народното събрание.
Управлението и политиката в България се
осъществяват от изпълнителната власт в
лицето на Министерския съвет и отделните
министри на база на законите, които
законодателната власт изготвя и приема.

период ОСП ще бъде европейска рамка, а
всяка една държава членка сама ще
преценява какво и как ще се подпомага,
самата концепция за стратегически план се
променя.

След като вече няма да има конкретни и
директно прилагащи се правила, а всеки сам
ще си определя правилата за схемите и
мерките, това означава, че те ще залегнат в
националното законодателство на всяка
една страна. Съгласно предложението за
регламент за Стратегическия план това е
един стратегически документ, който няма
законодателна стойност. Това е един
документ, който показва за какво ще се
използват европейските средства в България
и какво се очаква да се постигне с тях. Как
обаче ще се използват тези пари, зависи от
самата страна.
И нека да дам един пример – България
трябва да вземе решение и да запише в
Стратегическия си план дали ще има таван
на плащанията. Съгласно регламента
решението е на България. Независимо какво
напише МЗХГ в Стратегическия план - дали
ще има таван, или не, зависи от Народното
събрание. То е компетентният орган, който
може да промени Закона за подпомагане на
земеделските производители и да каже
Сега разбрахте ли защо започнах с Шарл
дали ще има таван, или не. И това важи с
дьо Монтескьо?
пълна сила за всички елементи на
Защото след като в следващия програмен
Стратегическия ни план.
период ОСП ще бъде европейска рамка, а
Всички
зелени практики ще трябва да Стр. 10
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Новини за сектора
Всички зелени практики ще трябва да
бъдат законово дефинирани, ако искаме да
се прилагат и санкционират у нас. Ето защо
казах още в началото, че начинът на
изготвяне на Стратегическия ни план е
концептуално
погрешен.
Не
може
изпълнителната
власт
да
изготвя
стратегически документ и да се договаря с ЕК
за нещо, което тя няма право да приема.
И тук има решение
Правилното решение за изход от
ситуацията е Стратегическият план да бъде
приет с решение на Народното събрание, а
не както сега се предвижда - тайно и на
тъмно от Министерския съвет.
По този начин бъдещото Народно
събрание (защото именно Народното
събрание, което ще бъде избрано след
няколко месеца, ще бъде органът, който ще
приеме законите, на база на които ОСП ще се

приеме законите, на база на които ОСП ще
се прилага в България), ще има ангажимент
да следва една национална политика.
Национална политика, която ще бъде
формирана от всички с оглед на
националния ни интерес.
За първи път имаме шанс да променим
всичко порочно в нашето земеделие и ако го
изпуснем, поне ще знаем заради кого се е
случило.
* Пламен Абровски е юрист, занимаващ
се
с
европейското
законодателство,
свързано с прилагането на Общата
селскостопанска политика на ЕС. В периода
2010-2015 г. е бил представител на
Министерство
на
земеделието
в
постоянното представителство на Република
България в Брюксел, с ресор ОСП и
държавни помощи.
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Новини за сектора

КЗК глоби "Кауфланд" с 343 хил. лв. за злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) глоби с 343 417 лв. "Кауфланд
България ЕООД енд КО" КД за злоупотреба с
по-силна
позиция
при
договаряне.
Преписката е по искане на производителя на
алкохол "Кети-94" ООД - Пловдив. Сумата е
7% от нетните приходи на търговската
верига от продажбата на продуктите,
предмет на нарушението, за 2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред
Административен съд - София област, в 14дневен срок от съобщаването му на
страните.

Това
е
втора
преписка
на
антимонополния орган по един и същ казус
от един и същ молител. Комисията вече се
произнесе по него през 2016 г. и наложи 157
981 лв. санкция на "Кауфланд". Новото
производство е заради влязло в сила
решение от март 2019 г. на Върховния
административен съд, с което той отменя
решението на КЗК от 2016 г. и връща
преписката на комисията, за да се произнесе
в съответствие с указанията, дадени в
мотивите.

От КЗК уточняват, че тези указания са
свързани единствено с анализ на пазара на
доставка на спиртни напитки в ниския
ценови сегмент, разпространявани от
конкурентните на "Кауфланд" търговски
вериги, и на обичайната търговска практика
в тях.
В искането си до комисията "Кети-94"
заявява, че определени действия на
"Кауфланд България ЕООД енд КО" КД са
"недобросъвестни, защото нямат обективно
икономическо основание", че веригата
прави "необоснован отказ да закупи стоки",
"налага необосновано тежки условия" и така
се стига до "неоснователно прекратяване на
търговските отношения".
Производителят посочва, че "Кауфланд"
договаря различни видове бонуси като
процент върху месечния оборот (за
маркетинг, за логистика, финансов, мастър
бонус, годишен, за договори за развитие),
като всяка година изисква "подобрение"
(увеличаването) им в полза на веригата.
"Кети-94" твърди също, че от 01.12.2015 г.
"Кауфланд" премахва бонусите, но ги
изважда от доставната цена, като
същевременно продължава да изисква
"подобрения".
Пълния текст прочетете тук.
Източник: www.capital.bg
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Любопитно

Книгата на Гинес навършва 65 г.
Ето най-интересните български рекорди в нея
Първото издание на Книгата на рекордите
на Гинес (The Guinness Book of Records) е
публикувано преди 65 години - 27 август 1955
г.

То излиза в Лондон, съдържа 198 страници
и е пуснато в хилади ексземпляри. До края на
годината излизат още няколко издания, но
впоследствие е решено книгата да излиза
веднъж годишно - в периода септемвриоктомври, или навреме за пазаруването на
коледни подаръци.
Справочникът, създаден от управителя на
ирландската пивоварна компания Гинес - Хю
Бивър, след спор по въпроса коя е найбързата птица, бързо се превръща в истински
хит и днес държи рекорда за най-продавана
книга, вписан на собствените й страници. Той
е поставен през 1974 г., когато са продадени
почти 24 млн. екземпляра.

В Световните рекорди на Гинес са
вписани 76 български постижения. Вижте
най-интересните от тях:
 Скок на височина – 2.09 метра.
Рекордът на Стефка Костадинова е от 30
август 1987 г.

 Най-много набирания на една ръка –
17. Рекордът е поставен от Георги
Гайдарджиев през 2012 г.
 Най-резултатен мач по хокей на лед 82. Рекордът е поставен на 6 септември 2008
г., когато страната ни е победена от женския
тим на Словакия с 82:0, като резултатите в
отделните третини са 31-0, 24-0 и 27-0.
 Най-дълга ДНК верига, направена от
хора - 4000 души. Рекордът е поставен на 23
април 2016 г. на плаж във Варна, като е
организиран от студенти от Медицинския
университет.

 Най-голям парад на автомобили Ford
- 1527 коли. Рекордът е поставен на 4 юни
2016 г. на Северната скоростна тангента на
София. Автомобилите изминават 3.2 км.
Всички български рекорди можете да
видите тук.
Източник: www.profit.bg
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