
 

ПРОЕКТ 

 

Р Е П У Б Л И КА  Б Ъ Л Г А Р И Я 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№............ 

от ........................ 2016 година 

 

за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и 

представянето на храните, приета с Постановление № 383 на Министерския 

съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2014 г.) 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

 

 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създават т. 3 и т. 4: 

„3. доброволното етикетиране и обозначенията, показващи произхода на 

храни в Република България; 

4. представянето на информация за непредварително опакованите храни.“ 

2. Създават се ал. 2 и 3: 

„(2) Тази наредба не изключва прилагането на специалните разпоредби 

относно етикетирането на храни, регламентирани в други нормативни актове в 

областта на храните. 

(3) За продукти, произведени извън територията на Република България и 

предлагани на българския пазар, се прилагат и изискванията за превод на 

наименованията, регламентирани в съответствие с изискванията на приложение 

VII от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 

234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013) и на други 

специални разпоредби на европейското и националното законодателство“. 

 

§ 2. Създават се чл. 5а-5в: 

„Чл. 5а. (1) Храните, които са получени при първично производство, могат 

да бъдат обозначени с думите „Произведено от български суровини“, когато 

суровината е добита изцяло на територията на Република България, в това число 

и от лов на диви животни или от отглеждането им във ферми за дивеч. 

(2) Храните, които не са получени при първично производство, могат да 

бъдат обозначени с думите „Произведено от български суровини“, когато: 



1. най-малко 75 % от суровините и добавките от цялото количество, 

използвани за тяхното производство, са добити на територията на Република 

България и 

2. всички етапи на производствения процес се осъществяват на 

територията на Република България. 

Чл. 5б. Дадена храна може да бъде обозначена с думите „Произведена в 

Република България“, ако всички етапи от производствения й процес се 

осъществяват в Република България, независимо от произхода на използваните 

суровини.  

Чл. 5в. (1) Обозначенията по чл. 5а и чл. 5б могат да бъдат поставени 

върху етикета на храната, върху нейната опаковка или на друго място, така че да 

са лесно видими и четливи.  

(2) Обозначенията по ал. 1 могат да бъдат изразени с думи, чрез 

географска карта или друг символ и да се поставят само върху храни, които 

отговарят на изискванията на тази наредба.“ 

  

§ 3. Създават се чл. 13 и 14: 

„Чл. 13. (1) При представянето на непредварително опакованите храни по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 1169/2011 включително и тези, които са предмет 

на продажба от разстояние, доставяни са от заведения за обществено хранене и 

храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене, се 

спазват следните изисквания: 

1. лицата, които извършват дейности, свързани с пускането на пазара на 

тези храни, следва да обявяват за всяка храна: 

а) данните, посочени в член 9, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 

1169/2011;  

б) нейното наименование; 

в) допълнителна информация, определена в приложения III и VI към 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 за определени храни, където е приложимо; 

г) името или наименованието и адреса на дружеството/лицето, отговорно 

за предоставяне на информация за храните, съгласно чл. 8, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 1169/2011; 

д) срок на минимална трайност или срок на годност в съответствие с чл. 

24 и приложение X към Регламент (ЕС) № 1169/2011. 

2. представянето на информацията по т. 1 трябва да е в писмен вид на 

български език на леснодостъпно за потребителя място и в близост до мястото 

на продажба на храната в съответствие с изискванията на чл. 12, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 1169/2011. 

(2) В заведения за обществено хранене за храните за консумация на място 

в обекта, данните, посочени в ал. 1, т. 1, се предоставят задължително на всеки 

потребител на български език и преди той да е направил своя информиран избор 

по ясен и разбираем начин. Останалите данни по чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 

1169/2011 задължително се предоставят при поискване от клиента. 

(3) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за храни, предварително опаковани 

за директна продажба в помещенията на обекти за търговия на дребно и храни, 

доставяни от заведения за обществено хранене до краен потребител. 



Чл. 14. При предоставяне на информацията за напитките, които съдържат 

не по-малко от 1.2 обемни процента алкохол и не повече от 15 обемни процента 

алкохол, е задължително да се обявяват данните по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 

1169/2011 с изключения на тези по чл. 9, параграф 1, буква „л“ от същия 

регламент.“ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен 

вестник“, с изключение на § 2, който влиза в сила 3 месеца след обнародването 

на наредбата в „Държавен вестник“. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

______________________________________________________________ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МЗ: 

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН КЕНАРОВ 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НРОПЗ”: 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА 

 

 
 

Съгласували: 

д-р Адам Персенски – заместник-министър 

д-р Теодора Тодорова – и.д. директор на дирекция „ДЗК” 
 

 
Изготвили: д-р Нелия Микушинска 

Л. Любомирова - юрисконсулт в дирекция „НРОПЗ“ 

  


