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1. Нашето разбиране 
 
„В ежедневните си дейности ние поемаме икономическа, социална и екологична отговорност“ 

 

От своето създаване до сега Лидл България не спира да доказва и заявява своята социална отговорност 

и ангажимента си към устойчивото развитие. Основната цел, която компанията си поставя, е да 

генерира печалба по устойчив и социално отговорен начин, в синхрон с природата и хората.  

 

Становището за устойчиво закупуване на риба, миди и ракообразни и продукти от тях е едно от многото 

доказателства в тази посока. Осъзнавайки отговорната си роля на посредник между производителите 

и клиентите, Лидл България подкрепя отговорното отглеждане, улов и използване на морски дарове и 

рибни продукти, като се ангажира да защитава и съхранява морските екосистеми по целия свят и да 

следва принципите на устойчивото рибарство. Следвайки своето мото „За нашето утре“, Лидл подкрепя 

принципите на устойчивото рибарство, като по този начин Лидл поема отговорната роля на посредник 

между производителите и клиентите. 

 

2. Нашата цел 
 

Ние имаме за цел да подпомогнем устойчивото рибарство и аквакултури. Нашето прозрачно и 

публично становище, относно устойчивото закупуване на риба, миди, ракообразни и продукти от тях, 

обхваща целия постоянен асортимент от собствени марки на Lidl: рибни деликатеси, рибни консерви, 

дълбоко замразена и прясна риба.  

С това становище ние от Лидл България заявяваме своя ангажимент и високите изисквания, 

които имаме както към себе си, така и към нашите партньори.  

Компанията изисква от своите доставчици да прилагат Етичния кодекс, който се основава на 

конвенциите на Международната организация на труда за създаване на основни всеобщи трудови 

стандарти. Сред основните приоритети са забраната на принудителния и детския труд, както и защитата 

на хората и техните трудови права. 

Отговорните за закупуването и доставките на рибни продукти лица са задължени да се 

съобразяват с това становище. То се свежда до знанието на абсолютно всички служители, включително 

и всички новопостъпващи.  

Ангажираме се, че нашата политика по отношение на устойчивото закупуване на риба, миди, 

ракообразни и продукти от тях ще се подобрява и развива непрекъснато чрез документиране и 

прилагане на нови и актуални мерки съвместно с нашите доставчици. 

По силата на това становище, Лидл България се разграничава от доставчици, които не споделят 

същите принципи за устойчиво закупуване на риба и рибни продукти.     
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3. Нашата позиция 

 
В следващия параграф, сме изброили определени области, в които търсим активно решения. 

 

Ние от Лидл България сме наясно с отговорността, която носим от екологична, икономическа и 

социална гледна точка като търговско дружество и искаме да предложим на своите клиенти артикули, 

които отговарят на нашата философия и високи изисквания за качество. Ние насърчаваме 

сертифицираните продукти, като MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship 

Council) и GlobalGAP. и ще запазим тази тенденция и през следващите години. 

 

  

Отговорно  

формиране на 
асортимент 

При изготвянето на нашия асортимент се фокусираме върху 

незастрашени видове риба и морски дарове. Затова се стремим да не 

предлагаме видове риба, за които се отнася някое от следните: 

 произхождат от застрашени запаси или са 
подложени на прекомерен риболов 

 застрашени са от изчезване 
 запасът и възможността им за риболов не могат да бъдат 

определени, тъй като няма достатъчно данни за това 

 

Като надграждане на гореизложения ангажимент, Лидл България не продава следните видове риба: 

змиорка, атлантически едроок тон, риба меч, гренландска камбала и омар. Не на последно място, ние  

предлагаме предимно консерви с риба тон, чийто улов е оценен като безопасен за делфините. 

 
 

Произход, 
прозрачност, 
проследимост 

Ние се дистанцираме, категорично, от незаконния, недеклариран и 

нерегулиран риболов (ННН) (IUU Fishing = Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing), както и от незаконните методи за риболов. Изискваме 

от нашите доставчици да изключват прилагането на суровини от ННН 

риболов. 

За риболов могат да бъдат използвани единствено кораби, които не са 

регистрирани в така наречените „държави с удобен флаг“, нито са в 

актуалния „черен списък“ на ЕС.  

Ангажираме се да не продаваме риба и морски дарове, които се 

претоварват от риболовни на други кораби (transshipment), без това да е 

проследимо, освен ако, по изключение, прехвърлянето не е било 

разрешено изрично от нас . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



5 / 4  

Изискваме пълна информация за това откъде произлизат рибата и 

ракообразните, като цялата верига на доставките трябва да е напълно 

проследима. По този начин ние гарантираме, че всеки един етап – от 

периода на улова, района и кораба до мястото на производство – е 

прозрачно и нашите изисквания са изпълнени във всяка една стъпка. 

Изискваме информация като: 

 Див улов - българско наименование, латинско наименование, район 
на улова, подрайон на улова (ако е наличен), риболовни методи 

 Аквакултура - българско наименование, латинско наименование, 
страна на  произход 

 

Ние считаме, че е важно нашите клиенти да получават изчерпателна информация. Насърчаваме 

потреблението на устойчиви рибни продукти и да информираме и повишаваме чувствителността 
на нашите клиенти по тази тема. Още в магазина, когато нашите клиенти видят опаковката на 
рибата, те получават информация за различните сертификации на продукта. В това число влизат 
Dolphin Safe (вид, чийто добив е безопасен за делфините), Съвет за стопанисване на морето 
(Marine  StewardshipCouncil) и Global GAP.  

 

 

Рибовъдство, 
отглеждане, хранене 

 

 

 

 

Употреба на 
медикаменти и 
въздействие върху 
околната среда и 
животните 

Лидл България предпочита да работи с доставчици, които се застъпват за 
устойчив риболов и устойчиво производство. За да гарантираме това, ние 
задължаваме нашите доставчици да прилагат Етичния кодекс на Lidl. За 
всички видове риба и аквакултури Lidl следи за прилагане на хуманно 
отношение. Развъждането на генно модифицирани животни е напълно 
неприемливо по силата на това становище и категорично се изключва.  

 

 

Ние очакваме от нашите доставчици отговорен подход при използването 

на медикаменти и прилагането на методи на лечение. Те трябва да 

организират отглеждането на животните така, че да се предотвратяват 

болести или зараза с паразити в аквакултурата или при диви животни в 

близост до нея. 

 
Също така нашите доставчици могат да използват само законно 
регламентирани химикали. Доставчиците трябва да предотвратяват 
използването на химикали, които са отровни и трудноразградими, както и  
такива, които могат да се попаднат в хранителната верига.  

Ние приветстваме определянето и запазването на морски защитени зони. 

Винаги сме отворени за конструктивен диалог. Поддържаме непрекъснат 

контакт с доставчиците, за да намерим общи решения – както за 

устойчивото рибарство и аквакултурите, така и за надлежното етикетиране 

и проследяване на рибните продукти.
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