
ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  ..... 

от .........  2017 година 

 

за изменение и допълнение на нормативни актове 

 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

 

ПОСТАНОВИ: 

 

 

§ 1. В Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални 

медицински цели, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2002 

г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. и доп., бр. 75 от 2007 г. и бр. 84 от 2013 г.) се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 1 думите „със специално предназначение“ се заличават. 

2. В чл. 4 накрая се добавя „и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 

№ 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно 

храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални 

медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране 

на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 

96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 

2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и 

(ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29 юни 2013 г.)”. 

3. В чл. 7, ал. 1 думите „Постановление № 136 на Министерския съвет от 

2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.)“ се заменят с „Постановление № 383 на 

Министерския съвет от 2014 г. (ДВ., бр. 102 от 2014 г.)“. 

4. В чл. 8 се създава изречение второ: „Уведомлението може да се извърши и 

по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис и Закона за електронното управление.“ 

5. В параграф 1а от допълнителните разпоредби се правят следните 

изменения и допълнения: 

а) Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения: 

аа) Създава се нова т. 1: 

„1. Директива 1999/21/ЕО на Комисията от 25 март 1999 г. относно 

диетичните храни за специални медицински цели (ОВ, L 91/29 от 7 април 1999 г.); 

аб) Досегашните т. 1-3 стават съответно т. 2-4. 

б) Създава се ал. 2: 

„(2) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, 

предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели 

и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното 
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тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 

1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 

953/2009 на Комисията“. 

6. В § 4 от преходните и заключителни разпоредби думата „държавния“ се 

заменя с „официалния“. 

7. В т. 4 от Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 думите „Наредбата за 

изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за 

кърмачета, приета с Постановление № 149 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, 

бр. 57 от 2001 г.)” се заменят с „Наредбата за изискванията към състава, 

характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, 

приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 

от 2007 г.)”. 

  

§ 2. Наредбата за изискванията към храните със специално 

предназначение, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2002 г. 

(обн., ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. и доп., бр. 69 от 2005 г., бр. 15 и 75 от 2007 г., бр. 

47 и 86 от 2010 г.) се отменя. 

 

§ 3. В Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и 

наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, приета с 

Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 

2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84 от 2013 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 71 от 

2016 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 1, ал. 2 накрая се добавя „и на приложимите изисквания на 

Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 

г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за 

специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за 

регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, 

директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, 

Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) 

№ 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/35 от 29 юни 2013 г.)”. 

2. В чл. 6 ал. 4 се отменя. 

3. В чл. 7, ал. 1 думите „Постановление № 136 на Министерския съвет от 

2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 

2003 г., бр. 82 от 2005 г. и бр. 20 и 75 от 2007 г.)“ се заменят с „Постановление № 

383 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ. бр. 102 от 2014 г.)“ 

4. В § 3 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

а) Досегашният текст става ал. 1. 

б) Създава се ал. 2: 

„(2) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, 

предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели 

и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното 

тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 

1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 

953/2009 на Комисията.” 

 

§ 4. В Наредбата за изискванията към храните за нискоенергийни диети 

за намаляване на телесното тегло, приета с Постановление № 252 на 

Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. и доп., бр. 75 от 

2007 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2 се правят следните изменения: 

а) в ал. 1 думите „или частично” се заличават; 

б) алинея 2 се отменя. 

2. В чл. 3 накрая се добавя „и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) 

№ 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно 

храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални 

медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране 

на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 

96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 

2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и 

(ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29 юни 2013 г.)”. 

3. В чл. 5 думите „ал. 2, т. 1” се заличават. 

4. В чл. 6 се правят следните изменения: 

а) в ал. 1 думите „ал. 2, т. 1” се заличават; 

б) алинея 2 се отменя. 

5. В чл. 7 се правят следните изменения: 

а) в текста преди т. 1 думите „Постановление № 136 на Министерския съвет 

от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.)“ се заменят с „Постановление № 383 на 

Министерския съвет от 2014 г. (ДВ. бр. 102 от 2014 г.)“; 

б) в т. 2 думите „за продуктите по чл. 2, ал. 2, т. 2 съдържанието на 

минералите и витамините се изразява и като процент от референтната стойност за 

дневния хранителен прием съгласно приложение № 1 към Наредба № 23 от 2001 г. 

за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при 

етикетирането на храните (ДВ, бр. 53 от 2001 г.)“ се заличават; 

в) в т. 6 думите „за продуктите по чл. 2, ал. 2, т. 1 се поставя” се заличават; 

г) точка 7 се отменя. 

6. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така: 

„§ 1а. (1) С наредбата се въвеждат разпоредбите на: 

1. Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. относно храни, 

предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за 

намаляване на телесното тегло (ОВ, L 55/22 от 6 март 1996 г.); 

2. Директива на Комисията 2007/29/ЕО от 30 май 2007 г. за изменение на 

Директива 96/8/ЕО относно етикетирането, рекламата и представянето на храни, 

предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за 

намаляване на телесното тегло (ОВ, L 139/22 от 31 май 2007 г.). 

(2) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, 

предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели 

и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното 

тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 

1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 

953/2009 на Комисията.” 

7. В § 4 от преходните и заключителни разпоредби думата „държавния“ се 

заменя с „официалния“. 

8. В приложението към чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения: 

а) в т. 1.1 думите „ал. 2, т. 1” се заличават; 

б) точка 1.2 се отменя; 

в) в т. 2.1 думите „ал. 2” се заличават; 

г) в т. 2.2 думите „ал. 2, т. 1” се заличават; 

д) в т. 3.2 думите „ал. 2, т. 1” се заличават; 

е) точка 3.3 се отменя; 

ж) в т. 4 думите „ал. 2” се заличават; 

з) в т. 5.1 думите „ал. 2, т. 1” се заличават; 

и) точка 5.2 се отменя. 

 

§ 5. В Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към 

детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета с 

Постановление № 66 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ. бр.27 от 2003г., 

изм. и доп., ДВ. бр. 55 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2 думите „Наредбата за изискванията към състава, характеристиките 

и наименованията на храните за кърмачета, приета с Постановление № 149 на 

Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 57 от 2001 г.)“ се заменят с „Наредбата за 

изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за 

кърмачета и преходните храни, приета с Постановление № 312 на Министерския 

съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2007 г.)“ 

2. В чл. 3 след думата „наредбата” се добавя „и на приложимите изисквания 

на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 

2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за 

специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за 

регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, 

директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, 

Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) 

№ 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/35 от 29 юни 2013 г.)”. 

3. В чл. 9 думите „Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. 

(ДВ, бр. 62 от 2000 г.)“ се заменят с „Постановление № 383 на Министерския съвет 

от 2014 г. (ДВ. бр. 102 от 2014 г.)“. 

4. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни 

разпоредби“. 

2. Създава се § 1а :  

„§ 1а. (1) С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО 

на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа 

и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ, L 339/16 от 6 декември 2006 г.) 

(2) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, 

предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели 

и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното 
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тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 

1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 

953/2009 на Комисията.” 

5. В § 3 от заключителните разпоредби думите „по реда на Закона за храните 

от органите на държавния санитарен контрол“ се заменят с „от органите на 

официалния контрол по Закона за храните“. 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник.“  

     

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

_______________________________________________________________________ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: 

ЕЛЕНА МАРКОВА 

 

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА”: 

НАДЕЖДА БРАНКОВСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


