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I. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Необходимо е цитираната мярка (Мярка 560 от Решение № 704 на МС) да съответства на 

номерацията съгласно Приложение 1 –т.е. Мярка 147 Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели 
и пчелни семейства, предоставяна от общински администрации и Услуга 1101 Регистрация на 
племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни майки и отводки (рояци). 

Предлагаме Вариант 1 да се допълни с информация за конкретните промени в Закона за 
пчеларството, главно тези, касаещи чл. 8, изискванията за огради и табелки и др.  

II. Относно раздел 5 „Негативни въздействия” 
Текстът на Вариант 1 следва да намери място в раздел 6, тъй като описаните въздействия не могат 

да се определят като отрицателни. 

III. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия” 
Поради факта, че пчеларството в България се свързва с голям брой дребни производители, които се 

явяват още микро и малки предприятия, предлагаме да се ревизира маркираният отговор „Няма ефект”.  
 

*   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. 
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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 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пчеларството 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   30.09.2020 

В отговор на №:    03-536/28.09.2020 г. 

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 


