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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

Изх. №…………………………..… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д  

от 

Проф. д-р Николай Петров, министър на здравеопазването  

 

Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на 

нормативни актове   

 

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 за разглеждане от Министерския съвет проект на ПМС за 

изменение и допълнение на нормативни актове. 

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

изисквания към групи храни или за конкретни храни.  

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове се предлага във връзка с 

необходимостта в националното законодателство да се осигури прилагането на действащо европейско 

законодателство и по-конкретно разпоредбите 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.). С проекта на ПМС, в нормативните документи, които се изменят, са отразени и 

изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (ПМС № 383 

Обн. ДВ. бр.102 от 2014г.), която осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за 

храните на потребителите, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 
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Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 

90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 

608/2004 на Комисията. Не се изисква таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Регламент (ЕС) № 609/2013 отменя Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба. Съгласно Директива 

2009/39/ЕО, храните за специфична хранителна употреба са 6 групи: храни за кърмачета и преходни 

храни; храни на зърнена основа и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца; храни, 

предназначени за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло; диетични храни за 

специални медицински цели; храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно 

натоварване, особено при спортисти; храни, предназначени за лица, които страдат от нарушения на 

въглехидратната обмяна (диабетици). Директивата е транспонирана в националното законодателство 

с Наредба 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.). Регламент (ЕС) № 609/2013 обхваща само първите четири групи. За 

останалите две групи не се предвижда хармонизиране на законодателството на ниво ЕС. В тази връзка, 

измененията, които произтичат от отмяната на Директива 2009/39/ЕО следва да бъдат отразени в 

действащите национални нормативни актове. Основната промяна се състои в отпадане на термина 

„специално предназначение“ от 4-те групи храни, които продължават да бъдат регулирани по силата 

на Регламент (ЕС) № 609/2013. Предвид горното, с проекта на ПМС се отменя Наредбата за 

изискванията към храните със специално предназначение. 

С проекта на ПМС се прави изменение и допълнение на следните нормативни актове: 

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.)  

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.) 

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.) 

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.). 

С предложените промени в Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални 

медицински цели се създава също така възможност производителят или вносителят на диетични храни 

за специални медицински цели да подава уведомлението за пускане на пазара на диетичната храна до 

Министерството на здравеопазването и по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. Предложението е 

в изпълнение на т. 8 от Решение № 496 от 29.08.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение  на 

Решение № 338 на Министерския съвет 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за 

представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и т. 26 от Протокол 

№ 36 от заседанието на Министерския съвет на 23 август 2017 г. и с него се цели намаляване на 
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административната тежест и подобряване на административното обслужване на гражданите, като се 

разширяват каналите за достъп при заявяване на услугата. 

Проектът на постановление е изготвен и в изпълнение на мярка № 7 (РГ-1 Свободно движение 

на стоки, 1. Правни мерки, 1.2. проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС) от 

Плана за действие за 2017г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в 

Европейския съюз.   

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление бе 

публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на здравеопазването 

и на портала за обществени консултации. Всички конструктивни бележки, постъпили в хода на 

съгласувателната процедура, са взети предвид.  

Предложеният проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове няма да доведе 

до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

С проекта на ПМС не се транспонират изисквания на Европейско законодателство, а само се 

осигурява прилагането на действащи Европейски регламенти, предвид на което не е приложена 

таблица на съответствието с Европейското право. 

Настоящият доклад, проектът на Постановление и придружаващите документи, са съгласувани 

по реда на чл. 32, ал. 1 от УПМСНА. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното 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 изменение и допълнение на нормативни актове.  

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове; 

2. Финансова обосновка (само за Министерство на финансите); 

3. Частична оценка на въздействието; 

4. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

5. Съгласувателни писма; 

6. Справка за отразените становища.  

 

 

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ДМН 

Министър на здравеопазването 
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