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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Министър  на  земеделието  и  храните  
 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от Десислава Танева – министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за 

изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с 

Постановление № 196 от 28 август 2002 г. (Обн. ДВ. бр.85 от 2002 г.) 

 

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, внасям за разглеждане проект на 

Постановление за изменение и допълнение на Наредба за изискванията към пчелния 

мед, предназначен за консумация от човека. 

Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация 

от човека е издадена на основание чл. 4 от Закона за храните и с нея се определят 

изискванията към състава, характеристиките и наименованията на пчелния мед, 

предназначен за консумация от човека. 

В изпълнение на мярка 12 от Плана за действие за 2015 г. с мерките, 

произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с РМС 

№ 20 от 15.01.2015 г. е изготвен проект на Постановление за изменение и 

допълнение на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за 

консумация от човека. 

Изменението и допълнението на наредбата е с цел въвеждане на 

изискванията на Директива 2014/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 

май 2014 година за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда, 

които ще се прилагат от 24.06.2015 г., а именно изискването върху етикета да се 

посочва страната или страните на произход, където е бил добит медът, както и че 

поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се 

счита за съставка — по смисъла на член 2, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 
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1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за 

предоставянето на информация за храните на потребителите. Изискванията влизат в 

сила от 24.06.2015 г. Продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди 

24 юни 2015 г. могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на 

количествата. 

Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена Таблица 

на съответствието с правото на Европейския съюз. 

Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена 

финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

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

Постановление за изменение и допълнение на Наредба за изискванията към пчелния 

мед, предназначен за консумация от човека и докладът от министъра на земеделието 

и храните са публикувани на интернет страницата на Министерството на 

земеделието и храните и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни. 

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за 

изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека е съгласуван 

в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни 

бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 4 от Закона за храните и 

чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата 

администрация предлагам Министерският съвет да приеме приложения проект на 

постановление. 

 

С уважение, 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър 

 



 

 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т 

Проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № .............................. 

от ......................................  година   

 

 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ПРИЕТА С 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 2002 Г. 

(Обн. ДВ. бр.85 от 2002 г.) 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я   С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И : 

 

§ 1. Член 5 се изменя така: 

„Чл. 5 (1) Страната или страните на произход, където е бил добит медът, се 

посочват върху етикета. 

(2) Ако медът произхожда от повече от една държава членка или трета 

страна, указанието за страните на произход може да бъде заменено с едно от следните 

указания: 

1. „смес от видове мед с произход от ЕС“; 

2. „смес от видове мед с произход извън ЕС“; 

3. „смес от видове мед с произход от ЕС и извън него“.“ 

§ 2. В чл. 8 се създава ал. 5: 

„(5) Поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за 

меда, не се счита за съставка – по смисъла на член 2, параграф 2, буква „е“ от 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето 

на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 

1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 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 (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.) – на продуктите, посочени в 

приложението към наредбата.“ 

§ 3. Създава се допълнителна разпоредба с нов § 1: 

„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. Тази наредба въвежда изискванията на: 

1. Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда 

(OB L 10, 12.01.2002г.); 

2. Директива 2014/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 

2014 година за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда (OB, L 

164, 03.06. 2014 г.).“ 

§ 4. В преходните и заключителни разпоредби досегашният § 1 става § 1а. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от 24.06.2015 г. 

§ 6. Продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани в съответствие с 

Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека 

преди 24 юни 2015 г. могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване 

на количествата. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ  

 

 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:  

                                         ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"  

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ: 

       МАГДАЛЕНА ДАКОВА 
 

 

 

 

 


