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Становище
по обществена консултация на проект на нормативен акт
Уважаема г-жо министър Танева,
по повод обявената обществена консултация на проект на „Наредба за изискванията за директни
доставки от производителя на малки количества първични продукти от растителен произход”
(Наредбата), представям на Вашето внимание следните предложения и коментари:
1. Настоящата редакция на чл. 6 е непълна. Не е регламентирано, че декларацията за съответствие се
предоставя от доставчика на лицето, приемащо доставката, след което декларацията остава при
споменатото второ лице. Необходимо е допълнение, тъй като е възможно да се тълкува, че доставчикът
взема със себе си декларацията след подписването й от лицето, приело доставката, за да му послужи за
отчетни цели. Предлагам в чл. 6 след текста „приложение 2” да се постави запетая и да се добави „която
доставчика предоставя на лицето, приело доставката”.
2. По отношение на чл. 10, ал. 1, т. 1 – не е ясно дали предложената редакция е съобразена с
технологията за извличане на някои видове ядки, като например орехи, които почти винаги не са „цели,
здрави” след извличането им от черупката. Би следвало да се обмисли въпроса и евентуално да се
прецизира текста, с оглед замисъла на вносителя на проекта.
3. В Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, в т. 1, страница 1, предлагам да се добави в средата на
реда, с по-дребен шрифт „(собствено, бащино и фамилно име)”. Това е необходимо, тъй като в момента
не е ясно дали на този ред следва да се напишат имената или да се положи подпис.
4. В Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, в таблицата, относно колоната „Срок на трайност”,
предлагам под този текст, в същата клетка, с по-дребен шрифт да се допълни с „(дни/седмици/месеци)”
или с „(д/с/м)”. Допълнението е необходимо, за да не се вписва в полето конкретна дата за краен срок.
5. В Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, страница 2, не е ясно какво се визира с израза „Към датата
на извършване”. Възможни са три тълкувания как трябва да се изчисли общото количеството за
директните доставки от началото на календарната година. Дали вносителят на проекта е имал предвид
количеството: от началото на календарната година до началото на текущия ден на доставката, т.е. преди
извършване на първата доставка за деня; или е имал предвид от началото на календарната година до
предходната доставка в текущия ден, включително нея; или е имал предвид от началото на
календарната година до текущия ден, количествата в текущия ден преди текущата доставка, и
количеството на текущата доставка. Това е съществен въпрос. Вносителят на проекта следва да укаже
какво има предвид.
6. След приключване на консултацията ще очаквам да публикувате справката за отразяване на
постъпилите предложенията и коментари от заинтересованите лица, заедно с мотивите на
Министерството за приемане или неприемане на всяко едно от тях.
Становището е изготвено от Илиян Пламенов Пътев, с постоянен адрес: ул. „Тодор Хрулев” № 4, град
Свищов 5250, област Велико Търново, телефон: 087/ 928 49 75, електронна поща: i_plamenov@abv.bg.
30 ноември 2020 г.
гр. Свищов
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