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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 

Проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение 
и допълнение на Устройствения 
правилник на Българската агенция 
по безопасност на храните 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата: 23.03.2020 

В отговор на №: № 03-182/20.03.2020г.  

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 

 

I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
В раздела са смесени проблеми, цели и предлагани решения. В т. 1.1 не е необходимо да бъдат 

излагани конкретните предложения за структурни промени, а следва те да бъдат включени в 
изложението по раздел 4 при представянето на Вариант на действие 1.  

В т 1.1 предлагаме накратко да се представи настоящата структура на Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ), числеността на персонала в специализираните дирекции, техните 
функции и организация на работата; в т. 1.2 да се включат конкретни примери за констатирани 
затруднения в дейността на дирекцията „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и 
контрол на фуражите“, а в т. 1.3 може да се помести информация от упоменатите одитни доклади, с 
което да се потвърди необходимостта от преструктуриране на дирекцията.  

Споменато е, че е налице необходимост секторът „Мляко“ да премине от отдел „Лабораторни 
дейности“ на Областна дирекция по безопасност на храните – София към Националния диагностичен 
научноизследователски ветеринарномедицински институт /НДНИВМИ/. В тази връзка, следва да се 
включи повече информация, както в този раздел, така и в останалите от оценката на въздействието, 
включително и НДНИВМИ да се добави към списъка на заинтересованите страни в раздел 3. 

II. Относно раздел 2 „Цели” 
Препоръчваме при определяне на целите да се следват насоките от Ръководството за извършване 

на предварителна оценка на въздействието (http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=). 

В тази връзка, предлагаме, към посочените общи цели, да се формулират и конкретни цели, при 
възможност количествено или качествено представени, така че в бъдеще да е възможно да се прецени 
дали са били постигнати или не. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действия” 
Предлагаме в този раздел да се даде подробна информация за предлаганите структурни промени, 

така че да стане ясно дали са спазени задължителните нормативи за числеността на администрацията 
съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. 

IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
В раздел 6 е посочено, че не се очакват положителни икономически, социални и екологични 

въздействия за БАБХ, което подлага на съмнение необходимостта от предлаганите промени. В 
допълнение на това, липсва информация за тези въздействия върху Областните дирекции по 
безопасност на храните, Регионалните дирекции по горите и НДНИВМИ. 
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V. Относно раздел 13 Приемането на нормативния акт произтича ли от 
правото на Европейския съюз? 

Следва да се ревизира твърдението, че приемането на нормативния акт не произтича от правото 
на ЕС, тъй като това противоречи на изложената информация в раздел 1, че влизането в сила на 
Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. води до 
необходимост от създаване на дирекция „Лабораторен контрол“. Ако приемането на нормативния 
акт произтича от правото на ЕС, в този раздел трябва да се включат изискванията на Регламента, както 
и информация за извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и посочване на линк към нея. 

 

*   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”                   /П/ 

                                       /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

 

 


