РЕП УБЛИ КА БЪ ЛГ АР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон
за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 03 - 659 от 24.10.2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите със следните препоръки:
1. Обща бележка:
Съгласно т. 2 от решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседанието на
Министерския съвет на 23 август 2017 г. е необходимо всички административни органи до
14 октомври 2017 г. да предложат за разглеждане от Министерския съвет проектите за
изменение и допълнение на нормативни актове в изпълнение на решението по т. 30 от
Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. за намаляване на
административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. Една от мерките,
предложени от Министерството на земеделието, храните и горите е:
Наименование на
режима

Намаляване на административна
тежест

Нормативни промени

Отглеждане на
растения от рода на
конопа (канабис),
предназначени за
влакно, семена за

Да отпадне изискването за
предоставяне на:
1. Копие на регистрационна карта
на ЗС

1. Закон за контрол върху
наркотичните вещества и
прекурсорите - чл. 29, ал. 4, т.
1 и 2;

2. Копие на Удостоверение и

2. Предстои одобрението на

София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

фураж и храна и
семена за посев, със
съдържание под 0,2
тегловни процента на
тетрахидроканабинол

Разрешение за производител,
заготвител и търговец от ИАСАС –
при посочено и семепроизводство
3. БУЛСТАТ, актуалното състояние
фирмата

нова Наредба по чл.29, ал.1 от
Закона, която ще замени
Наредба № 12 от 24 април
2001 г. за условията и реда за
семепроизводство,
отглеждане, внос и износ на
растения и семена от рода на
конопа (канабис) със
съдържание под 0,2 тегловни
процента на
тетрахидроканабинол и за
внос и износ на семена от
опиев мак

Тъй като изпълнението на мярката е свързано с промени в разглеждания закон, а от
представената частична предварителна оценка на въздействието не става ясно дали се
предлагат тези изменения, моля да ги имате предвид при изготвянето на проекта на
нормативния акт.
2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“
В подраздел 1.2. следва да се опишат проблемите в прилагането на действащата
нормативна уредба. В този случай е необходимо да се посочат съществуващите
изисквания за предоставяне на документи, които могат да бъдат набавени по служебен
път, като по този начин създават административна тежест на заявителите.
3. Относно раздел 2 „Цели“
Добре е да се поясни, че целта е да се ускори процеса и да се намали
административната тежест при предоставяне на услугите, свързани с извършване на
производство, преработване, съхранение , търговия, внос и износ на наркотични вещества
за ветеринарномедицински цели от списъците по чл. 3, чл. 2, т. 2 и 3 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите.
4. Относно раздел „Идентифициране на заинтересованите страни“
Препоръчваме да се допълни статистика относно броя на идентифицираните
заинтересовани страни. С представянето на статистика за извършващите производство,
преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества лица, ще се
добие реална представа за мащаба на предложените промени.
5. Относно раздел 4 „Варианти на действие“
Информацията във вариант 2 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите“ следва да се допълни,
като задължително се посочат всички действия, които се предлага да се предприемат с

реализирането на този вариант, тъй като никъде в оценката не става ясно какви са
конкретните действия, които се предлага да бъдат извършени с цел преодоляване на
дефинираните проблеми. По-точно е необходимо да се посочат всички документи, които
се предвижда да отпаднат при предоставянето на конкретните услуги, като се предвижда
информацията да бъде набавяна по служебен път, както и останалите предлагани
действия.
6. Относно раздел 8.1. „Административна тежест за физическите и
юридическите лица“
В този раздел е отбелязано, че административната тежест за физическите и
юридическите лица ще се намали. Следва да се допълни кратка информация в какво се
изразява намаляването на тежестта.
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.
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.
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