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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“ 
В раздел 1.1. липсват аргументи, мотивиращи необходимостта от приемане на наредба за 

бързо замразените храни. Съгласно чл.5 от Закона за храните специфичните изисквания към групи и 
подгрупи храни или определена храна от групи или подгрупи храни, тяхното производство, 
преработка и/или дистрибуция се определят с наредби на Министерския съвет. Необходимо е да се 
посочи колко и какви наредби ще бъдат издадени на основание чл.5, както и дали не е възможно 
изискванията към бързо замразените храни да се уредят в друга наредба. 

В раздел 1.2. първите два абзаца нямат отношение към прилагането на съществуващото 
законодателство и възможността проблемът да се реши в неговите рамки и следва да отпаднат. 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Във връзка с коментара по раздел 1.1. е необходимо вариантът да аргументира решаването 

на проблема, чрез приемането на отделна наредба за бързо замразените храни и при необходимост 
да се предвиди отделен вариант за уреждане в друга наредба, с оглед намаляване на броя на 
подзаконовите нормативни актове. 

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. В тази връзка предлагаме да се конкретизират: 

 Новите изисквания към бързо замразените храни по отношение на тяхното производство, 
предлагане, етикиране и контролиране; 

 Реда за взимане на проби и метода за измерване на температурата при извършване на 
официалния контрол от компетентните органи; 

 Изискванията по отношение на температурата при транспорт и съхранение на бързо 
замразените храни; 

 Изискванията и разпоредбите на посочените в оценката актове на Европейския съюз. 

III. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
В тези раздели трябва да се разгледат вероятните икономически, социални, екологични или 

други въздействия върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни от раздел 3.  

IV. Относно раздел 10. 
Посочено е, че приемането на наредба няма ефект за физическите и юридическите лица. 

Въвежданите с наредбата изисквания ще имат съществен ефект върху МСП, описани в раздел 3. В тази 
връзка е необходимо да се опише как въведените изисквания за температура, оборудване и други се 
отразяват на бизнес операторите, предприятията и обектите за търговия на дребно.  

 

*   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. 

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 

Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Наредба за изискванията 
към бързо замразените храни 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   30.12.2020 

В отговор на №:    03-711/23.12.2020 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 
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**   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. 

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
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