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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
- Относно Проблем 1 

Дефинираният проблем е много общ и не стават ясни конкретните причини, поради които 

Върховния административен съд е отменил изброените в т. 1.1 разпоредби. С оглед на гореизложеното 

предлагаме да се разгледат поотделно или в подходящи групи самите констатирани проблеми, 

свързани с нормите, изискванията и реда на прилагането на двете схеми. При възможност могат да се 

включат конкретни примери, данни или друга релевантна информация. 

- Относно Проблем 2 

Предлагаме да бъдат подробно разгледани проблемите, свързани с изискванията за сертификата 

за съответствие на качеството за пресните плодове и зеленчуци, транспортирането на биологично 

произведените продукти и възстановяването на разходите за доставка. 

II. Относно раздел 2 „Цели” 
Предлагаме да бъдат формулирани цели, кореспондиращи на описаните проблеми в раздел 1, а 

при възможност да бъда и количествено или качествено представени, така че да може в бъдеще да се 

прецени дали тези цели са били постигнати и дали проблемите са се разрешили. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията.” 
В подточките на раздела (4.1, 4.2, 4.3 и т.н.) следва да се разгледат възможните варианти на 

действие за всеки поставен проблем или за групата свързани проблеми от раздел 1. Във Вариант 1 

„Без действие“ трябва да се опише накратко настоящата ситуация и действащите правни норми, 

                                                           
 
Препоръчваме да се следват насоките от Ръководството за извършване на предварителна 

оценка на въздействието, 2019 г. - http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d= (стр. 22 - 24). 

 

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 

изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за прилагане на схема за 

предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко 

и млечни продукти в учебните заведения – 

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно 

мляко“ 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   09.09.2021 

В отговор на №:    03-461/07.09.2021 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 
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свързани с конкретния проблем, а във Вариант 2 да се опишат новите процедури, критерии, норми, 

изисквания, допустими количества или други действия, които се предлага да бъдат предприети при 

реализиране на този вариант. 

Относно „Анализа на въздействията“ 

Необходимо е подробно да се разгледат вероятните икономически, социални или други 

въздействия върху всички пряко заинтересовани страни, като отново препоръчваме да се следват 

насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието (стр. 28-37). 

IV. Относно раздел 5 „Сравняване на вариантите:” 
Предвид препоръките по раздели 1 и 2 следва в т. 5.1, 5.2, …5.n да се изготвят съответните таблици. 

V. Относно раздел 6 „Избор на препоръчителен вариант:” 
Информацията в подразделите 6.1 – 6.5 следва да бъде представена за всеки проблем или група 

проблеми, така както са дефинирани в раздел 1, като следва накратко да се аргументира избраният 

отговор. 

VI. Относно раздел 7 „Консултации” 
От раздел 1 става ясно, че са били провеждани дискусии и обсъждания със заинтересованите 

страни в рамките на работни срещи през учебната година. В тази връзка предлагаме да се включи 

кратка информация за обсъжданите проблеми и изразените становища и предложения. 
 

*   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” 
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