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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ..............
от ...................... 2010 година
за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към
напитките от плодове, приета с Постановление № 219 на Министерския
съвет от 24 септември 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 94 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2004 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „сок от плодове на база концентрат, концентриран сок
от плодове, сух сок от плодове или сок от плодове на прах” се заменят със „сок от
плодове от концентрат, концентриран сок от плодове, дехидратиран сок от плодове
или сок на прах от плодове”.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „неферментирал продукт” се заменят с „ферментиращ, но
неферментирал продукт”.
2. В ал. 3 след думата „плода” се добавя „(ендокарп)”.
§ 3. Член 3 се изменя:
„Чл. 3. (1) Наименованието „сок от плодове от концентрат” се използва за
продукт, получен чрез прибавяне към концентриран сок от плодове на екстрахираната
при процеса на концентрация вода, както и възстановяване по време на
производствения процес на ароматите и когато е подходящо – на пулпа и клетките,
отделени от сока от плодове или от сок от плодове от същия вид.
(2) Прибавената вода по ал. 1 трябва да има органолептични, химични и
микробиологични характеристики, които осигуряват запазването на съществените
качествени характеристики на сока.
(3) Полученият сок от плодове по ал. 1 трябва да има органолептични и
аналитични показатели, поне еквивалентни на показателите на сок от плодове по чл.
2, получен от същия вид плодове. Минималните стойности по скалата на Брикс за
сокове от плодове от концентрат са посочени в Приложение № 1.
(4) Когато се произвежда сок от концентрат на плод, който не е включен в
списъка по Приложение № 1, минималната стойност по скалата на Брикс за
произведения сок следва да съответства на стойността за екстрахиран сок от плода,

използван за производството на концентрата.
(5) Минималните стойности по скалата на Брикс за касис, гуава, манго и
маракуя се отнасят само за сокове от плодове и плодови пюрета, произведени от
концентрат в Общността.”
§ 4. В чл. 4 думата „плодов” се заличава, а думите „плодовия сок” се заменят
със „сока от плодове”.
§ 5. Член 5 се изменя:
„Чл. 5. Наименованието „дехидратиран сок от плодове” или „сок на прах от
плодове” се използва за продукт, получен от сок от един или повече видове плодове
чрез почти пълното отстраняване с физически методи на водното съдържание”.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „неферментирал продукт” се заменят с „ферментиращ, но
неферментирал продукт”, а думата „приложението” се заменя с „Приложение № 2”.
2. В ал. 4 думата „приложението” се заменя с „Приложение № 2 и кайсиите”.
§ 7. В чл. 7 думите „минерални вещества” се заменят с „минерали”.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по време на производството му” се заменят с „при
преработката му”.
2. В ал. 2 думите „плодове на база концентрат” се заменят с „плодове от
концентрат”.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „захари” се добавя „изразено като сухо вещество”, а
думите „от сухото вещество” се заличават;
б) в т. 2 след думата „захари” се добавя „изразено като сухо вещество”, а
думите „от сухото вещество” се заличават.
2. В ал. 2 думите „от сухото вещество” се заличават.
§ 10. В чл. 11 след думите „на литър” се добавя „сок”.
§ 11. В чл. 13 думите „подкиселяващи вещества” се заменят с „киселини”.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква „б” се изменя:
„б) обичайни физически процеси, включително екстракция с вода по метода inline (дифузия) на ядивната част на плодове, с изключение на грозде, за производство
на концентрирани сокове от плодове, при условие че така получените концентрирани
сокове от плодове отговарят на изискванията по чл. 2 и 3;”
аб) в буква „в” думите „в готовия сок” се заменят със „съдържащо се в крайния
продукт”;
б) в т. 2:
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ба) буква „а” се изменя:
„а) пектолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) №
1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
ензимите в храните (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.)”;
бб) буква „б” се изменя:
„б) протеолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) №
1332/2008”;
бв) буква „в” се изменя:
„в) амилолитични ензими, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) №
1332/2008”;
бг) буква „и” се изменя:
„и) химически инертни спомагателни средства за филтрация и агенти за
утаяване, като перлит, отмит, диатомит, целулоза, неразтворим полиамид,
поливинилполипиролидон и полистирол”.
2. Алинея 2 се изменя:
„(2) Използваните филтрационни и абсорбиращи носители и преципитиращи
вещества по ал. 1, т. 2, букви „и” и „к” трябва да отговарят на изискванията на
Наредба № 3 от 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите,
различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
и Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени
за контакт с храни (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.).”
§ 13. В чл. 15, ал. 3 думите „плодове на база концентрати” се заменят с
„плодове от концентрати”.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думите „по чл. 2” се заменят с „по чл. 2 – 6”.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За някои продукти по ал. 1 могат да се използват като алтернатива и
специфичните обозначения по Приложение № 3 на езика и при условията, посочени в
него.
(3) Наименованията по ал. 1 и 2 се използват в търговските наименования
единствено на продукти, които отговарят на изискванията на наредбата.”
§ 15. Чл. 21 се изменя:
„Чл. 21. Наименованието на сок от плодове, който е подсладен чрез добавяне
на захари, трябва да включва думата "подсладен" или "с добавена захар", както и
максималното количество на добавената захар, изчислено като сухо вещество и
изразено в грам на литър (g/l).”.
§ 16. В чл. 24 думите „подкиселяващи агенти” се заменят с „киселини”, а след
думите „се нанася” се добавя „на опаковката или”.
§ 17. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя:
„(1) При етикетирането на смес от сок от плодове и сок от плодове от
концентрат и на нектар от плодове, произведен отчасти или изцяло от един или
повече концентрирани продукти, върху етикета се изписват и изразите „от
концентрат(и)” или „частично от концентрат(и)” в зависимост от случая”.
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2. В ал. 2 думата „до” се заменя с „в близост до”.
§ 18. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 думите „неферментирал продукт” се заменят с „ферментиращ, но
неферментирал продукт”;
б) Точка 3 се изменя:
„3. „Пулп или клетки” са продукти, получени от ядивните части на плод от
един и същ вид, без отстраняване на сока, като за цитрусовите плодове това са
соковите торбички от месестата част на плода (ендокарп).”
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2001/112/ЕО на
Съвета от 20 декември 2001 година относно соковете от плодове и някои сходни
продукти, предназначени за консумация от човека (обн., ОВ, Специално издание 2007
г., глава 03, том 40), последно изменена с Директива 2009/106/ЕО на Комисията от
14 август 2009 година (ОВ, L 212, 15.08.2009 г.).”
§ 19. В § 4 от Преходните и заключителните разпоредби думата „санитарен” се
заменя със „здравен”.
§ 20. Създава се Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3
Минимални стойности по скалата на Брикс за сокове от плодове или плодови
пюрета, произведени от концентрат

Общо наименование на
плода

Ботаническо
наименование

Ябълка (*)
Кайсия (**)
Банан (**)
Касис (*)
Грозде (*)

Malus domestica Borkh.
Prunus armeniaca L.
Musa sp.
Ribes nigrum L.
Vitis vinifera L. или негови
хибриди
Vitis labrusca L. или негови
хибриди
Citrus x paradise Macfad.
Psidium guajava L.
Citrus limon (L.) Burm.f.
Mangifera indica L.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Passiflora edulis Sims

Грейпфрут (*)
Гуава (**)
Лимон (*)
Манго (**)
Портокал (*)
Маракуя (*)
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Минимални стойности по
скалата на Брикс за сок от
плодове или плодово пюре,
произведени от концентрат
11,2
11,2
21,0
11,6
15,9

10,0
9,5
8,0
15,0
11,2
13,5

Праскова (**)

Prunus persica (L.) Batsch
10,0
var. Persica
Круша (**)
Pyrus communis L.
11,9
Ананас (*)
Ananas comosus (L.) Merr.
12,8
Малина (*)
Rubus idaeus L.
7,0
Вишна (*)
Prunus cerasus L.
13,5
Ягода (*)
Fragaria x ananassa Duch.
7,0
Мандарина (*)
Citrus reticulata Blanco
11,2
За продуктите, маркирани с една звездичка (*) и произведени под формата на сок,
минималната относителна плътност се определя по отношение на водата при
температура 20/20 °C.
За продуктите, маркирани с две звездички (**) и произведени под формата на пюре,
се определя само минимална некоригирана стойност по скалата на Брикс (без
корекции за киселинност).“
§ 21. Досегашното Приложение към чл. 6, ал. 1 става Приложение № 2 към чл.
6, ал. 1.
§ 22. Създава се Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 17, ал. 2
Специфични обозначения за някои продукти по чл. 2 – 6
1. „vruchtendrank“: за нектари от плодове.
2. „süβmost“: това обозначение може да се използва само в съчетание с
наименованията на продукта „Fruchtsaft“ или „Fruchtnektar“ за:
2.1. нектари от плодове, получени изключително от сокове от плодове,
концентрирани сокове от плодове или от смес от тези продукти, които не могат да се
консумират в това състояние поради високата им естествена киселинност;
2.2. сокове от плодове, получени от круши, при необходимост, с добавени
ябълки, но без добавена захар.
3. „succo e polpa“ или „sumo e polpa“: за нектари от плодове, получени
изключително от плодово пюре и/или концентрирано плодово пюре.
4. „æblemost“: за сок от ябълки без добавена захар.
5. „sur … saft“, допълнено с наименование на датски език за използвания плод:
за соковете без добавена захар, получени от касис, череши, червено френско грозде,
бяло френско грозде, малини, ягоди или плодове на бъз.
6. „sød … saft“ или „sødet … saft“, допълнено с наименование на датски език за
използвания плод: за соковете, получени от този плод, с повече от 200 грама добавена
захар на литър.
7. „äpplemust“: за сока от ябълки без добавени захари.
8. „mosto“: синоним на сок от грозде.”
Допълнителни разпоредби
§ 23. С това постановление се въвеждат разпоредбите на Директива 2009/106/ЕО на
Комисията от 14 август 2009 година за изменение на Директива 2001/112/ЕО на
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Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за
консумация от човека (OB, L 212 от 15.08.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 24. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването в Държавен
вестник, с изключение на § 3 по отношение на чл. 3, ал. 3 – 5, § 17 и § 20, които
влизат в сила от 01 януари 2011 г.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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