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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
За да бъде ясен смисълът на изречението от т. 1, текстът трябва да се допълни, както следва: 

„липса на информация за извършване на информиран избор от потребителите“. 
Предлагаме в т. 1.2 да се опише каква е действащата уредба и какви са конкретните изисквания 

на Директива2011/91/ЕС, които следва да бъдат въведени в българското законодателство.  

II. Относно раздел 2 „Цели” 
В този раздел трябва да останат само дефинираните цели, а останалият текст, който се повтаря 

и в раздел 5, предлагаме да бъде съкратен. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Представянето на Вариант 1 следва да се допълни с информация за конкретните предложения, 

мерки или действия, които ще бъдат предприети, а не само да се описват последствията от тях. 

IV. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Препоръчваме да се представят отрицателните и положителните въздействия върху основните 

групи заинтересовани страни съгласно насоките от стр. 28 – 37 на Ръководството за извършване на 
предварителна оценка на въздействието - (http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=). 

V. Относно раздел 10 „Въздействие върху МСП” 
Поради факта, че ще се наложат еднократни първоначални разходи за изработване на нов 

дизайн на опаковките и етикетите, следва да се ревизира маркираният отговор „Няма ефект”. Ако МСП 
са засегнати в значителна степен, 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, достъпна 
на Портала за обществени консултации. 

VI. Относно раздел 13 „Приемането на нормативния акт произтича ли от 
правото на Европейския съюз” 
В този раздел следва да се посочат накратко изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 и 

разпоредбите на Директива 2011/91/ЕС. Ако са били извършвани оценки на въздействието на ниво 
Европейски съюз, следва да се посочи връзка към източника им. 
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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/ 

 


