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I. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме представянето на Вариант 2 да се допълни с информация за конкретните 

предложения, мерки или действия, които ще бъдат предприети, а не само да се описват последствията 
от тях. Например може да се конкретизират:  
 методите за вземане на проби и методите за анализ на състава на казеините, казеинатите и 

техните смеси, предназначени за консумация от човека; 
 новите изисквания, свързани с наименованията, състава, характеристиките и етикетирането; 
 дейностите по контрола в обектите за преработка, дистрибуция и търговия с обхванатата група 

храни и др. 
II. Относно раздел 8 „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 (ЕС) 2015/2203, Първа директива на Комисията 86/424/ЕИО и Първа 
директива на Комисията 85/503/ЕИО. Ако са били извършвани оценки на въздействието на ниво 
Европейски съюз, следва да се посочи връзка към източника им. 

 

*   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  
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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 
Постановление на Министерския съвет за 
приемане на Наредба за специфичните 
изисквания към казеините и казеинатите, 
предназначени за консумация от човека  

Становище по ред: Единствено съгласуване 
Дата:   08.04.2021 
В отговор на №:    03-227/06.04.2021 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 


