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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
Предлагаме текстът в т. 1 да бъде редактиран, така че проблемът да бъде формулиран по-ясно, 

а при възможност и да се добавят конкретни примери за заобикаляне на разпоредбите, сигнали за 

нарушения и др., обосноваващи необходимостта от въвеждането на новите изисквания, свързани с 

етикирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, 

съдържащи в състава си мляко. 

II. Относно раздел 2 „Цели” 
В този раздел трябва да останат само дефинираните цели, които са пряко насочени към 

решаването на посочения проблем от раздел 1. Останалият текст следва да бъде препратен към 

раздели 1 и 4.  

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме част от изложената информация за Вариант 1 да намери място в раздели 2 и 6, а 

представянето на този вариант да се допълни с информация за конкретните действия, които се 

предлагат да бъдат предприети, като се посочат и какви ще бъдат новите изисквания към етикирането 

на тези храни.  

IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Тези раздели трябва да съдържат вероятните икономически, социални, екологични или други 

въздействия върху всички заинтересовани страни от раздел 3, за всеки един вариант. В така 

изготвената оценка на въздействието, в раздел 7 е включена таблица, съдържаща общи описания на 

очакваните въздействия. Предлагаме тя да отпадне от раздел 7 и по подобен начин да се представят 

отрицателните и положителните въздействия (може и по основни групи) в разделите 5 и 6. 

V. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 

предприятия (МСП)” 
Предлагаме изложената информация да бъде препратена към разделите 4, 5 и 6. Поради факта, 

че като засегнати страни са идентифицирани млекопреработвателни предприятия, производители, 

търговци и др., които се явяват МСП, следва да се ревизира маркираният отговор „Няма ефект”. 

Препоръчваме да се извърши оценка и измерване на действителното въздействие, съгласно 

точка 4.5 Специфични въздействия: оценка на въздействието върху МСП от „Методиката за 

предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и програми” или да се използва 

МСП тест, достъпен на адрес https://www.mi.government.bg/bg/themes/msp-test-1283-343.html 
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*   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/ 

 


