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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
 ХРАНИТЕ



В Глава втора (изисквания към храните) чл. 4. След текста “…и наименования на групи храни” се добавя “хранителни добавки”
В чл. 6, ал. 1 след текста “…влагането на добавки” се добавя  “в храни”
Тук и по- надолу “добавки” се заменя с “добавки в храни” във всички текстове на закона.
В чл. 6, ал. 2 се добавя нова точка 1. както следва:
(нова) Състава, формата и количественото съдържание на хранителни вещества, витамини, минерали, растения, екстракти от растения и други биологично активни вещества в хранителните добавки, както и допустимите максимални нива за тях в готовите продукти.
В същия член и алинея т. 1 стават т.2, т.2 става т.3, т.3 става т.4, т.4 става т.5, т.5. става т. 6 и т.6 става т.7.
В чл. 6, ал. 1, т.7 след текста “…за качествено и количествено” се добавя “определяне на състава на хранителните добавки  и”.
В чл.9, ал.2, т. 1 след  текста “…за свойства на храната” се добавя  “или хранителната добавка”.
В Допълнителни разпоредби § 1 т.8 след текста “…е храна” се добавя  “или хранителната добавка”.
В Допълнителни разпоредби § 1 след т.8 се добавя т. 9 (нова) както следва:
9. 	(нова) “Хранителни добавки” са всички есенциални нутриенти (хранителни вещества), представляващи или не нормални съставки на храните, които са предназначени за предпазване или корекция на (демонстративен) дефицит на един или повече нутриенти (хранителни вещества) в населението или в специфични негови групи.
След т. 9 (нова) всички точки променят номерата си с един по-горен. 
В Допълнителни разпоредби § 1 т. 20 след текста “…до заключението, че храната” се добавя “или хранителната добавка”.
В Допълнителни разпоредби § 1 т.22 след текста “… и търговията с храни” се добавя “и хранителни добавки”.
В Преходни и заключителни разпоредби §§ 2 и 3 “производители на храни” и “търговци на храни” се заменят съответно с “производители на храни и хранителни добавки” и “търговци на храни и хранителни добавки”.












МОТИВИ


към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона
 за храните

През последното десетилетие в нашата страна нарастна изключително много вноса, производството и търговията с т. нар. “хранителни добавки”, като тази тенденция се наблюдава и в световен мащаб. Хранителните добавки представляват специални продукти, които съдържат хранителни компоненти (белтъчини, въглехидрати и мазнини). витамини, минерали, растения или части от тях и различни биологично  активни вещества, които са нормални съставки на храните, а в някои случаи не са такива. По принцип хранителните добавки са предназначени, както личи и от самото им име, да допълват хранителния рацион на населението с вещества, които липсват или са в намалено количество в употребяваните храни. На практика обаче хранителните добавки масово се препоръчват и рекламират като средства за профилактика и лечение на различни заболявания, с което грубо се нарушават разпоредбите на чл. 9, ал.2, т. 1 и 2 от Закона за храните и по смисъла на този закон са “заблуждаващи потребителя  храни”. Друг негативен момент е масовото обявяване на фитогаленови препарати за хранителни добавки, с което се избягват разпоредбите на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и не се заплащат необходимите такси за тяхната регистрация като лекарствени продукти. В това отношение се стига до такива парадокси, че да се предлагат от няколко фирми като хранителни добавки таблетирани лекарствени растения, което е в разрез с всички принципи на фармакотерапията и  технологията на лекарствените средства. Много спорни моменти има и в системата на разпространение на хранителните добавки. Известна част от тях се продават в аптеките и дрогериите, а друга по- голяма част се разпространяват предимно от чуждестранни фирми- вносителки по системата “мулти левъл маркетинг” с участието на т. нар.  “свободни дистрибутори”. Тези дистрибутори в преобладаващото си мнозинство не са медицински лица и в дейността си се ръководят от груби комерсиални подбуди. Хранителните добавки обикновено се предлагат на болни с тежки заболявания като се обявяват за панацея, с което тези болни се отклоняват от методите и средствата на научната медицина и на практика се влошава тяхното състояние или се ускорява фаталния изход от болестта. Този вид търговия е с неясен правно- финансов статут, тъй като участващите в нея лица не са регистрирани като търговски субекти и съответно не плащат никакви данъци върху реализираните печалби. По неофициални данни към настоящият момент в страната по системата “мулти левъл маркетинг” работят около 25 фирми, които между впрочем продават не само хранителни добавки и в които участват над 30 хиляди дистрибутори. Не по- малко важен е и въпросът  с ценообразуването на тези стоки- също по неофициални данни голяма част от тях са от 5 до 20 пъти по- евтини в страните, от където произхождат. 
Една от основните причини за негативните явления при производството, вноса и разпространението на хранителни добавки е  липсата на адекватна нормативна база. На практика в страната в момента няма нито един документ, който по някакъв начин да третира проблема с хранителните добавки. Нещо повече- за тях дори не се издават санитарни разрешителни според изискванията на доскоро действащата Наредба №27 от 17. VIII 1995г.  на Министерството на здравеопазването, тъй като в Наредба №7 от 8. 04. 2002г.  на същото министерство и Министерството на земеделието и горите това изискване не съществува по отношение на всички храни (по подразбиране и за хранителните добавки) и на практика остава само текущия контрол на техния състав и качество от органите на ХЕИ когато те вече се намират в търговските обекти. 
Хранителните добавки са важни специализирани продукти, имащи значение за здравето на населението и това налага да се създаде съответната нормативна база за регулиране на всички въпроси, свързани с тяхното производство, внос и разпространение. Предлаганите поправки и допълнения в Закона за храните са само една първа стъпка в тази насока, тъй като проблемът е по-широк и би следвало да засегне и други законови и нормативни актове. Приемането на тези поправки и допълнения ще даде възможност на заинтересованите държавни институции да изработят необходимите наредби и приложения към тях като се съобразят с действителното положение, както и с изискванията на съответните директиви на Европейската комисия по въпроса. Част от тези директиви вече са публикувани и се отнасят до някои общи формулировки какво представляват хранителните добавки (Food Supplements) както и до конкретни указания каквито са пределно допустимите концентрации на витамини и минерали в тях. Настоящото предложение дава възможност да се отдиференцират ясно понятията “хранителна добавка” и “добавка в храна”, като последния термин се запази само за вещества, които имат технологично значение за производството на храни (ароматизатори, оцветители, консерванти и пр.), както и да се приеме една първоначална формулировка на понятието “хранителна добавка” близко до възприетото от Европейската комисия. 
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