
 

 

 
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 
e-mail: press@mh.government.bg 

www.mh.government.bg 

 

 

 

 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

Изх. №…………………………..… 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

д-р Петър Москов, министър на здравеопазването  

 

Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане 

на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени 

за консумация от човека 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация (УПМСНА), внасям проект на ПМС за приемане на 

Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за 

консумация от човека. 

Съгласно чл. 4 от Закона за храните Министерският съвет определя с наредби 

специфичните изисквания към групи храни или за конкретни храни.  
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Предлагането на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане 

на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени 

за консумация от човека, се обуславя от необходимостта в националното 

законодателство да бъде транспонирано европейско законодателство и да се въведат 

разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета 

относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с 

казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на 

Директива 83/417/ЕИО на Съвета (ОВ, L 314 от 01.12.2015 г.), поради което е изготвена 

таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

С представения проект на ПМС се отменя Наредба за изискванията към някои 

млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека, приета 

с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2004 г.). 

Проектът на постановление е изготвен и в изпълнение на мярка № 20 по Плана 

за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в 

Европейския съюз. 

Проектът на Постановление беше публикуван за обществено обсъждане на 

интернет страницата на Министерство на здравеопазването, в съответствие с 

изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, като всички 

конструктивни бележки са взети предвид.  

Предложеният проект на ПМС за приемане на Наредба за специфичните 

изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, няма 

да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което се 

представя финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите, съгласно 

приложение № 2.2. 

Настоящият доклад и проектът на Постановление са съгласувани съгласно чл. 

32, ал. 1 от УПМСНА. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид изложеното и на основание на чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет 

да приеме проекта на Постановление за приемане на Наредба за специфичните 

изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. 
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Приложения: 

1. Проект на Постановление; 

2. Проект на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, 

предназначени за консумация от човека; 

3. Таблица за съответствие с правото на Европейския съюз;  

4. Финансова обосновка; 

5. Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта; 

6. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

7. Съгласувателни писма; 

8. Справка за отразените становища.  

 

 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването 
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