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МОТИВИ 

към проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на 

лабораторни анализи на храни 

 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Причините за изготвянето на проекта на наредба са свързани с приемането на Закона 

за управление на агрохранителната верига (обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.) и привеждането в 

съответствие с него на нормативния акт, регламентиращ обществените отношения в тази 

област. 

Проектът е изготвен на основание чл. 50, ал. 3 от Закона управление на 

агрохранителната верига, съгласно който условията и редът за вземане на проби и 

извършване на анализи, изпитвания и диагностика на елементи на агрохранителната верига, 

за които няма изисквания на правото на Европейския съюз или българското законодателство, 

се определят с наредба на съответния министър, на който е възложено провеждането 

държавната политика. 

Съгласно чл. 4, т. 1 от Закона за управление на агрохранителната верига на министъра 

на здравеопазването е възложено провеждането на държавната политика в областта на 

безопасността, защитата на здравето и интересите на потребителите при производството, 

дистрибуцията и пускането на пазара на бутилирани натурални минерални, изворни и 

трапезни води. 

Към настоящия момент е в сила и се прилага Наредба № 22 от 2003 г. за условията и 

реда за вземане на проби от храни (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.). Наредбата е издадена на 

основание отменения Закон за храните, което води до необходимостта от нейното издаване 

с ново основание чл. 50, ал. 3 от Закона за управление на агрохранителната верига. 

 

2. Целите, които се поставят: 

С проекта на наредба се определят условията и редът за вземане на проби от храни, 

произведени в страната, Европейския съюз или с произход от трети държави, предназначени 

за пускане на пазара на Съюза, за извършване на лабораторни анализи за целите на 

официалния контрол. 

В обхвата на тази наредба попадат, както вземането на проби и извършване на 

лабораторни анализи на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, така 

и храни за извършване на лабораторни анализи за оценка на дозите от вътрешно облъчване 
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на населението като цяло и на представителни лица и на готови ястия и храни за извършване 

на лабораторни анализи за определяне на хранителна стойност и оценка на храненето на 

отделни групи или на населението като цяло. 

С проекта се предвижда вземане на проби при провеждането на официалния контрол 

в обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни при сигнали за наличие на 

опасни и некачествени храни на пазара, при разследване на възникнало хранително 

заболяване, при съмнение за замърсяване на храни вследствие природни бедствия, 

промишлени аварии и други извънредни инциденти, при провеждане на съдебни експертизи, 

както и по молба на физически и юридически лица. 

 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 

Очаквани резултати от прилагането на проекта е постигне уеднаквяване на условията 

и реда за вземане на проби от официалния контрол. Ясните критерии за доставяне и приемане 

на пробите в лабораториите ще спомогне за недопускането на възможността от 

компрометирането им. 

Наредбата ще даде правото на бизнес операторите да поискат извършването на второ 

експертно становище и с това ще се постигне по-голяма прецизност от страна на официалния 

контрол при вземането на проби. С прилагането на акта ще се сведе до минимум вероятността 

от получаването на неточни резултати от лабораториите и по този начин ще се осигури по-

високо ниво на защита здравето на потребителите. 

С проекта ще се постигне, осигуряване на необходимите условия за изпълнение на 

изискванията, въведени с Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с 

цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, 

правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето 

на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 

999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 

652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти 

(ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 

2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 

882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 

90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/EИО 

на Съвета (ОВ, L 95 от 7.4.2017 г.)  
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4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

С предложения проект на наредба не се очаква да възникнат финансови разходи за 

бизнес операторите, както и за органите, осъществяващи официален контрол в областта на 

безопасността на храните вследствие на нейното прилагане, предвид факта, че и към 

настоящият момент тези изисквания към тях са били регламентирани с нормативен акт по 

реда на отменения Закон за храните. 

Предложеният проект не се очаква да доведе и до въздействие върху държавния 

бюджет, поради липсата на нови задължения или изисквания, които не са били обект на 

регулиране по реда на действащото законодателство. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

С проекта не се транспонират в националното законодателство актове на Европейския 

съюз, поради което не е изготвена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз. 


