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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
Предлагаме да се посочат аргументи, мотивиращи необходимостта от приемането на нова 

Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството 

на храни и хранителни съставки съгласно чл.5 от Закона за храните (ЗХ), където е разписано, че 

специфичните изисквания към групи и подгрупи храни, тяхното производство, преработка и/или 

дистрибуция се определят с наредби на Министерския съвет. В тази връзка е необходимо да се 

посочат колко и какви са издадените наредби на това основание и да се обмисли възможността 

изискванията към използването на екстракционни разтворители да се уредят в друга наредба, с 

оглед намаляване на броя на подзаконовите нормативни актове. 

В случай че се приеме нова Наредба, предлагаме да се уточни дали ще има структурата, 

съдържанието и обхвата на сега действащата Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към 

използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки 

(обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.) и кои ще са разпоредбите, които ще бъдат актуализирани в съответствие на 

европейското законодателство, Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига. 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията.” 
Предлагаме Вариант 1 „Без действие” да съдържа кратко описание на действащата уредба 

относно изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на 

храни и хранителни съставки, а при представянето на Вариант 2 да се изясни кои разпоредби остават 

и кои ще се променят. Следва конкретно да се посочат изискванията и критериите към видовете 

екстракционни разтворители, критериите за чистота на екстракционните разтворители, максимално 

допустимите количества на остатъци изискванията към информацията, която се отбелязва върху 

опаковката на продуктите; извършване на контрол и др. 

Във връзка с коментара от раздел 1 предлагаме да се разгледа и Вариант 3 за уреждане на 

изискванията за екстракционни разтворители в друга наредба.  

Относно анализа на въздействията  

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 

Постановление на Министерския съвет 
за приемане на Наредба за изискванията 
към използването на екстракционни 
разтворители при производството на 
храни и хранителни съставки (Наредба) 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   11.11.2021 

В отговор на №:    03-590/08.11.2021 г.  

Институция: 
Министерство на земеделието, 
храните и горите 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 
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В раздел 4 се твърди, че основно засегнати са бизнес операторите и дистрибуторите, които се 

явяват МСП, но в т. 6.4 е отбелязано, че Актът не засяга МСП и Няма ефект за МСП (на стр. 6. Вариант 

2), което противоречи на първото твърдение. Следва отговорите да се ревизират и прецизират. 
 

*   Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка 

на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

***   На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с 

препоръките от становището. 

****   На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на 

въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона 

за нормативните актове. 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”       
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