
ПРОЕКТ 

 

 

Наредба  

за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към 

използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.) 

 

 

§ 1. Член 3 се изменя така: 

„Чл. 3. Списъкът на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията 

за тяхната употреба са посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.“. 

 

§ 2. Член 4 се изменя така: 

„Чл. 4. Списъкът на добавките в храните, включително носители, одобрени за 

използване в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни 

вещества, и условията за тяхната употреба, са посочени в приложение III към Регламент 

(ЕО) № 1333/2008.”. 

 

§ 3. Създава се чл. 4а: 

„Чл. 4а. Спецификациите на добавките в храните, свързани по-специално с 

произхода, с критериите за чистота и с всяка друга необходима информация, са посочени в 

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации 

на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 

1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г.).“. 

 

§ 4. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 

1. Точка 2 се изменя така: 

„2. Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на 

спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета.“ 

2. Точка 3 се отменя. 

 

§ 5. В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби думите „и храните” се заменят 

с „храните и горите”. 

 

 



 

Заключителни разпоредби 

 

§ 6. Наредбата отменя Наредба № 20 от 2003 г. за нормата за максимално допустимо 

количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от 

човека (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.). 

 

§ 7. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник”. 

 

 

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ДМН 

Министър на здравеопазването 
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