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I. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията.” 
Предлагаме във Вариант 1 „Без действие“ да се опишат действащите норми, изисквания и 

условия за предоставяне на местни и биологично произведени продукти при доставките на плодове, 

зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в страната, а във Вариант 2 да 

се опишат предлаганите нови норми, изисквания или количества, които ще бъдат въведени с 

реализирането на този вариант.  

Относно „Анализа на въздействията“ 

При представянето на варианта за действие, който е избран, следва да се включи информация 

относно финансовите аспекти за реализиране на варианта, като се разгледат очакваните икономически 

въздействия върху посочените в раздел 3 държавни институции и какви ще са ефектите за бизнеса - 

производители и доставчици. 

II. Относно раздел 6 „Избор на препоръчителен вариант:” 
В обхвата на заинтересованите страни в раздел 3 са включени доставчици на плодове, зеленчуци, 

мляко и млечни продукти, сред които са и земеделски производители и млекопреработвателни 

предприятия, които се определят като МСП. Във връзка с това предлагаме да се ревизира твърдението 

в т. 6.4, че предложеният проект не засяга МСП, а в случай че остане това твърдение, то следва в тази 

подточка накратко да бъде аргументирано. 
 

*   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. 

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 

Номер и дата:   X

 

В отговор на №:    03-248/19.04.2022 г. 

Институция: Министерство на земеделието 

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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***   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”       

                  

 

X

 

/НИКОЛИНА СТОЯНОВА/ 
 


