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1. Дефиниране на проблема:
Неизпълнение на задълженията на Република България за привеждане на
националното законодателство в съответствие с Директива 2014/40/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки
относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях
изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ, L 127/1 от 29 април 2014 г.).
Невъзможност производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за
пушене, различни от тютюневи изделия, да прилагат въведените със Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия изисквания за представяне на
информация за съставките на предлаганите от тях изделия.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
През м. декември 2016 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ). Член 43к, ал. 1 от
ЗТТСТИ, въвежда изискване производителите, вносителите и лицата, които въвеждат
на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия
за пушене, различни от тютюневи изделия, да представят в Министерството на
икономиката списък на всички съставки и техните количества, използвани при
производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип, както и декларация,
че изделието за пушене не съдържа растения или вещества, които могат да бъдат
класифицирани като наркотични. Производителите, вносителите и лицата, които
въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз,
изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, следва да информират
Министерството на икономиката, ако съставът на дадено изделие е променен по
начин, който засяга цитираната по-горе информация – чл. 43к, ал. 2 от Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Информацията по чл. 43к, ал. 1 и 2 следва да се предоставя при условия и по ред,
определени в правилника за прилагане на закона (чл. 43к, ал. 3 от ЗТТСТИ).

Член 22, параграф 1, изречение трето на Директива 2014/40/ЕС въвежда изискване
информацията за съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите
изделия, да се предоставя преди пускането на пазара на ново или изменено изделие.
Освен това, икономическите оператори следва да посочват коя част от информацията
считат за търговска тайна – чл. 22, параграф 2, изречение трето от Директива
2014/40/ЕС. Държавите членки следваше да въведат в сила законовите, подзаконовите
и административните разпоредби, необходими за изпълнение на Директива
2014/40/ЕС до 20 май 2016 г.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Член 43к, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
предвижда информацията по ал. 1 и 2 на цитирания член да се предоставя при условия
и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
Сега действащия Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия не урежда условия и ред за предоставяне на информация за
съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите изделия. Освен това, сега
действащото национално законодателство не въвежда напълно Директива 2014/40/ЕС.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на проекта на Постановление.
2. Цели:
Предложеното допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия има за цел пълно привеждане на националното
законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на Постановление има за цел и създаване на условия за еднакво изпълнение
на задълженията на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз, изделия за
пушене, различни от тютюневите изделия, да предоставят информация за съставките
на предлаганите от тях изделия.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни:
- Министерството на икономиката;
- Производители, вносители и лица, които въвеждат на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия.
Косвени заинтересовани страни:

Потребителите на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 1 „Без действие“
При този вариант ще се стигне до:
 липса на условия и ред за предоставяне на информация за съставките и техните
количества, използвани при производството на изделия за пушене, различни от
тютюневите изделия;
 невъзможност производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за
пушене, различни от тютюневите изделия, да прилагат изискванията на ЗТТСТИ
относно предоставяне на информация за съставките на предлаганите от тях изделия;
 неинформираност на потребителите относно съдържанието на изделията за пушене,
различни от тютюневите изделия.
 неизпълнение на задълженията на Република България за въвеждане в националното
законодателство изискванията на правото на Европейския съюз.
Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“
Този вариант ще доведе до:
 установяване на ясна нормативна уредба за предоставяне на информация за
съставките на предлаганите от производителите, вносителите и лицата, които
въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз,
изделия за пушене, различни от тютюневите изделия;
 информираност на потребителите относно съдържанието на изделия за пушене,
различни от тютюневите изделия;
 привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на
Европейския съюз.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“
Икономически негативни въздействия:
 създаване на пречки пред търговията с изделия за пушене, различни от тютюневите
изделия. В сега действащата нормативна уредба не се съдържат разпоредби,
регламентиращи условия и ред за предоставяне на информация за съставките на
изделията за пушене, различни от тютюневите изделия;
 липсата на правно основание ще довело до невъзможност производителите,
вносители и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава –
членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, да
изпълняват изискванията на ЗТТСТИ за предоставяне на определената в закона
информация;
 неинформираност на потребителите относно съдържанието на изделията за пушене,
различни от тютюневите изделия и рисковете върху здравето от употребата на тези

изделия;
 неизпълнение на изискването на Директива 2014/40/ЕС по отношение на срока за
предоставяне на информацията за изделията за пушене, различни от тютюневите
изделия.
Социални негативни въздействия:
Въвеждане на потребителите в заблуждение относно рисковете върху здравето от
употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“
Икономически негативни въздействия:
Нарастване на административната тежест за производители, вносители и лица, които
въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз,
изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, породена от изискването за
предоставяне на информацията по чл. 43к, ал. 1 и 2 от ЗТТСТИ преди пускането на
пазара на ново или изменено изделие.
Социални негативни въздействия:
Приемането на Постановлението няма да доведе до социални негативни въздействия.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“
Икономически положителни въздействия:
Подобряване информираността на потребителите относно съдържанието на изделията
за пушене, различни от тютюневите изделия.
Социални положителни въздействия:
Осигуряване на по-висока степен на защита на общественото здраве, особено на
младите хора.
Екологични положителни въздействия:
Проектът няма отношение към екологията.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани възможни рискове от приемането на Постановлението,

включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
С проекта на Постановление се въвежда изискване производителите, вносителите и
лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневите изделия, да
предоставят информацията по чл. 43к, ал. 1 и 2 от ЗТТСТИ преди пускането на пазара
на ново или изменено изделие.
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
С проекта на Постановление не се предвижда създаване на нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
☐ Не
12. Обществени консултации:
Проектът на Постановление за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на
Министерския съвет от 1994 г., е публикуван на Интернет страницата на
Министерство на икономиката за обществено обсъждане, както и на Портала за
обществени консултации, съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове.
Срокът за обществени консултации е 14 дни (от 19 януари до 2 февруари 2017 г.).
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☐ Не
Член 22 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април
2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и
продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива

2001/37/ЕО. Съгласно чл. 22 от Директива 2014/40/ЕС държавите членки следва да
изискват от производителите и вносителите на растителни изделия за пушене да
представят пред компетентните им органи списък на всички съставки и техните
количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за
всеки тип. Тази информация следва да се предоставя преди пускането на пазара на
ново или изменено растително изделие за пушене.
При предоставянето на информацията, икономическите оператори следва да посочват
точно конкретната информация, която считат за търговска тайна – чл. 22, параграф 2,
изречение трето от Директива 2014/40/ЕС.
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Дияна Найденова, директор дирекция „Външноикономическа
политика“
Дата:
Подпис:

