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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: Частична предварителна оценка на въздействие на проекта на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията 

и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни 

продукти в учебните заведения – схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" 

 На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува 

постъпилата с Ваш № 03-621 от 11 октомври 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на 

плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема "Училищен 

плод" и схема "Училищно мляко", със следните препоръки:  

 Относно раздел „Дефиниране на проблема” 

 Предлагаме проблемът да бъде ясно диференциран в т.1, а в подразделите 1.1 и 1.2 да 

бъде допълнително пояснен с аргументи, които налагат промяна в Наредбата. Например като 

проблем може да се посочи установените затруднения при прилагането на схемата, които са 

свързани с организацията по приемането, съхранението и раздаването на продуктите в 

учебното заведение. 

 Относно раздел „Идентифициране на заинтересованите страни” 

 Предлагаме да се обмисли към списъка на заинтересованите страни да се включат 

БАБХ и Министерството на здравеопазването, ако има техни отговорности, свързани с 

дейностите по приемане и съхранение на хранителните продукти. 
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 Относно раздел „Варианти на действия”  

При представянето на Вариант 2 е необходимо да бъдат описани стъпките, които ще 

бъдат предприети и съответните очаквани ефекти от тях. Във връзка с това предлагаме 

Вариант 2 да се допълни с информация относно конкретни предложения в Наредбата. Освен 

това следва да се разяснят някои въпроси, свързани с лицето, което ще осъществява 

приемането, разпределението и съхранението на продуктите, например: 

 физическо или юридическо лице  

 как ще се определя 

 какви са изискванията към него – специалност, опит и др. 

 ако съхранява продукти, ще бъдат ли необходими собствени складове и 

хладилна техника и др. 

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.  

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 оценка 

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

на Закона за нормативните актове. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” /П/ 

                 

  /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 


