РЕП УБ ЛИ КА БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията”
ОТНОСНО: Частична предварителна оценка на въздействие на проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения – схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува
постъпилата с Ваш № 03-41 от 14 януари 2018 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема "Училищен
плод" и схема "Училищно мляко", със следните препоръки:
Относно раздел „Дефиниране на проблема”
Предлагаме установените неясноти в действащата разпоредба да бъдат изложени поконкретно, за да се изяснят съществуващите проблеми, свързани с регламентирането на реда
при избора на доставчик. В подразделите 1.1 и 1.2 е необходимо да се даде повече яснота
относно затрудненията в приложението и управлението на схемите, като например могат да
бъдат посочени кои са конкретните изисквания към производителите на плодове и зеленчуци
и към производителите на мляко и млечни продукти, които затрудняват ефективното
изпълнение на двете схеми.
Относно раздел „Цели”
Не става ясно защо като цел е заложено отпадането на служебен избор на доставчик.
Предлагаме да се даде повече информация за връзката между констатираните проблеми с реда
при избора на доставчик или с изискванията към производителите и отпадането на служебния
избор.
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Относно раздел „Варианти на действия”
При представянето на Вариант 2 е необходимо да бъдат описани стъпките, които ще
бъдат предприети, за да се решат посочените проблеми. Във връзка с това предлагаме да се
даде повече информация относно конкретните предложения за промени в Наредбата, като
например се обясни какви ще са новите правила при избор на доставчици и да се изясни каква
ще е алтернативата при отпадането на служебния избор.
Относно раздели „Негативни и Положителни въздействия”
От предоставената информация не става ясно защо последващия контрол от ДФ
„Земеделие” и служебния избор на доставчик са определени като негативни въздействия за
учебните заведения и защо е наложително същите да избират сами своите контрагенти.
Предлагаме информацията в тези раздели да се допълни, като се посочат конкретните
въздействия върху всички заинтересованите страни, посочени в раздел 3.
Относно раздел „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия”
В обхвата на заинтересованите страни в раздел 3 са включени заявители, които могат
да бъдат производители, доставчици, търговци и т.н. и се определят като МСП. Във връзка с
това предлагаме да се ревизира твърдението, че предложеният проект на акт няма ефект върху
МСП, а в случай че остане същия отговор, то да се обоснове с аргументи защо не се очакват
ефекти върху тях.
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. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с оценка
на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение
на Закона за нормативните актове.
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